ביטאון ארגון נפגעי פעולות האיבה -הארגון היציג
Organization of Israel's Terror Victims
The Representative Organization
מגזין מספר  • 22מרץ  • 2012ניסן-אייר תשע"ב • מספר עמותה 58-006-045-7

ח
ג
פ
ס
ח
ש
מח
ו
כ
ש
ר
!

נשיא המדינה ,שמעון פרס ,לכלות וחתני המצווה :

"בעיני ,כולכם גיבורים"
ראה סיקור בעמודים 15-17

תוכן העניינים

טקס זיכרון

לחללי הטרור

4

דבר היו"ר

5
6

וזוהי רק ההתחלה

במעמד:
המשפחות השכולות
רון חולדאי ,ראש עיריית תל–אביב-יפו
צביקה פוזיס-שחק ,יושב ראש ארגון נפגעי פעולות איבה הארגון היציג

חדשות הארגון

מנחה | הילה קורח
בהשתתפות | קובי אפללו

"בעיני כולכם גיבורים"

14

ביום שני ,א‘ באייר תשע“ב
 23באפריל  ,2012בשעה 17:45
בגן חללי הטרור
שד‘ רוקח  ,4מול חניון רדינג ,תל–אביב

חללי הטרור – חלק
מהאתוס הלאומי

18

"כמו שמישהו החליט
לחסל אותי"

20

"הארגון נותן לי לפחות
איזה פתח של תקווה"

22

"החלטתי שאני יותר לא
אתן לזה לגמור אותי"

24

הקוד האתי

28

זכויות והטבות

29

”“‰˜ÚÊ ÏÂ˜Â ÈÎ· ÏÂ˜ „ÂÚ ‰· ÚÓ˘È ‡Ï
©®Ë“È ¨‰“Ò ¨Â‰ÈÚ˘È

החניה במגרשי חניון רדינג ללא תשלום.

8

16

Organization of Israel's Terror Victims
The Representative Organization

משרדינו יעניק הטבות מיוחדות לחברי הארגון.
נשמח שתצטרפו לקהל לקוחותינו.

צביקה פוזיס-שחק – יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה052-6495656 ,
יוסי מנדלביץ' – נציג סקטור הורים שכולים052-3207188 ,
שרה קמחי – נציגת סקטור אלמנים/אלמנות052-8209102 ,
מוקי יצחק – חבר וועד סקטור הנכים050-5268228 ,
אמנון יהלומי –גזבר ,נציג סקטור נכים050-2913996 ,

משרדים:

כתובת :רח' בית אורן  ,9ת"א ,מיקוד 67319
טל' ,03-6884729 :פקס03-6884724 :
מיילirgun@irgun.org.il :
אתרwww.irgun.org.il :

•

מרץ 2012

• גיליון מספר • 22

14

24

ביטאון ארגון נפגעי פעולות האיבה -הארגון היציג

תמיד לשרותכם:

5

18
הוצאה לאור ,שיווק מודעות וכתיבה:
טלמדיה ביטאונים בע"מ
www.telemedia-in.net
טל 03-9610117 :פקס03-9510117 :
עורך אחראי :יוסי מנדלביץ'
מנהלת טלמדיה :ליאורה הראל
מנהל שיווק ופרסום :מיכאל הראל
עריכה וכתיבה :דודו אורן
הגהה לשונית :דודו אורן
עיצוב גרפי :מיכאל הראל
צילומים :ארגון נפגעי פעולות טרור ואיבה
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות!
כל הזכויות שמורות להוצאה לאור ©

עמותה מספר 58-006-045-7

3

דבר
היו"ר

חברים וחברות יקרים !
החודש אנו מציינים שנה
לתפנית בארגון ולתפנית
משמעותית בניהול הארב
גון .שנה עברה מאז נבחר
והחל לפעול הועד החדש,
שנה שהייתה רצופה אתב
גרים והישגים .במהלך
השנה שחלפה הוכיח הועד
הנבחר כי יכול הוא וראוי
לנהל את הארגון .במהב
לך שנה זו הופסקה עבוב
דת המנהל מלווה ,הארגון
קיבל אישור ניהול תקין וכן
את אישור סעיף ( 46ללא
תנאים) .בנוסף ,במהלך
השנה הראינו שניתן לנהל
את ענייני הארגון ולהתגבר
על מגוון הדעות בין חברי
הועד בצורה עניינית וחבב
רית ,תוך שימוש בתרבות
ארגונית שונה מזו שהייתה
מקובלת בעבר.
על קהילת חברי הארב
גון עברה שנה לא קלה,
במהלכה התבצעה עסקת
שליט ,אשר גרמה לרבים
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מקרב חברי הארגון לחב
וות שוב ,וביתר שאת ,את
האובדן והכאב של איבוד
היקרים לנו ,של פציעה
קשה ,מכאוב אשר אין לו
מזור ,פצעים שלעולם לא
יגלידו .בשעה קשה זו נפגב
שנו עם כבוד נשיא המדינה,
מר שמעון פרס ,אשר שמע
את מכאובנו ואת סבלנו.
בפגישה זו הצגנו לו גם את
קשיי הארגון.
הנשיא דאג לנו לפגישה
דחופה עם שר הרווחה,
פגישה בה הצגנו את צרכי
הארגון וחבריו ,ואת דרישוב
תינו ,המטופלות  -בהנחיית
שר הרווחה משה כחלון -
ע"י מנכ"לית בטל"א ומנהב
לות האגפים.
איננו מסתפקים ברשימת
ההישגים המכובדת אשר
השגנו במהלך השנה הראב
שונה ואנו פועלים להרחיב
את פעילותנו:
• להגדיל את כמות הח�ב
רים בארגון מקרב הפוטנב
ציאל הקיים כיום.

• להרחיב והגדיל את ה�פ
עילויות למען רווחת החב
ברים  -ימי כיף ,טיולים
וסיורים ,הקניית ידע בהפב
עלת מחשב ,הרחבת השיב
מוש במועדון הארגון הוצאת
חברים לחו"ל ועוד.
• להקים ארגון ידידים  -מ�ו
עצה ציבורית של אישי ציב
בור אשר תלווה את הארגון
ותעזור לפעול מול המוסדות
אשר עמם אנו משתפים
פעולה ,בקרב הציבוריות
הישראלית,ותסייע לנו בהב
כללתנו באתוס הישראלי

ובמאבקים הרבים שעוד
נכונו לנו.

• להקים לובי לנפגעי ה�ט
רור במטרה ולהשיג את
תמיכת חברי כנסת בנוב
שאים הרלבנטיים של
הארגון ונפגעי פעולות איבה.
• להגדיל את כמות התר�ו
מות וההכנסות לארגון.

• לפעול בנחישות למניעת
הדרתנו מהיכל ההנצחה
הלאומי העומד להיות מוקם
בהר-הרצל.

• למנוע את הדרתנו מט�ק
סי זיכרון.
• לקדם חקיקה למען
קהילת נפגעי הטרור והגדב
לת זכויותיהם.
אחד מהיעדים החשובים
שהעמדנו לעצמנו הוא שיב
תוף החברים בפעילויות
הארגון השונות .לחברים
יש מה לתרום ,והיינו שמב
חים לראות אותם מעורב
בים הרבה יותר בפעילות
הארגון  -בהתנדבות ,בתב
רומה של תכנים והצעות,
ובכל דרך אחרת שתקדם
את הארגון שהינו של כולנו.
הנני משוכנע כי בסקיב
רה אשר אתן בסיום השנה
הבאה ,נוכל לבשר על
הישגים רבים נוספים אשר
השגנו לארגון היציג היקר
והחשוב שלנו.
בברכה,

צביקה פוזיס-שחק

•

שורה של הישגים משמעותיים וחשובים רשם לזכותו הוועד החדש של ארגון נפגעי פעולות
איבה ,מאז כניסתם לתפקיד דו"ח מצב.
• החזרת האמון לארגון ע"י
מוסדות המדינה השונים:

ובראשונה,
בראש
.1
הוצאת הארגון מניהולו של המב
נהל המלווה אשר מונה ע"י רשם
העמותות ,עקב התנהלות לקויה,
והחזרת ניהול הארגון לידי הוועד
הנבחר.
בניית מערכת אמון ויחסי
.2
עבודה סדירים עם ביטוח לאומי,
דבר הבא לידי ביטוי בשיתוף
פעולה סדיר עם אגף השיקום ואגף
האיבה בבטוח לאומי.

• קבלת תקציב לארגון
ממשרד האוצר -באמצעות
ביטוח לאומי.

•

קבלת אישור כי " :התרומות
לארגון מוכרות כזיכוי לצורכי
מס הכנסה וזאת בהתאם לסעיף
 466לפקודת מס הכנסה" .המ�ש
מעות הינה כי הארגון נבדק וקיב
בל אישור ניהול תקין והתנהלותו
מכל הבחינות מזכה אותו באישור
החשוב הזה.

•

כתיבת הקוד האתי לא�ר

גו ן ,ואישורו ע"י וועד הארגון  ,כת�י
בתו של הקוד אתי עבור הארגון
מבטאת נכוחה את יחסי הגומלין
בין חבריו זכויותיהם וחובותיהם
לבין הרשויות והוועד הנבחר  ,ח�ו
בותיו וזכויותיו .דרך הקוד נקבע
את זהותו ,את מטרותיו ,ואת העב
רכים של הארגון שלאורם נפעל.

• השגת אישור כניסה חינם
לחברי הארגון למוזאונים
אשר באחריות משרד הביב
טחון ,הישג זה התאפשר לאחר

מאבק ממושך בו עורבו :מבקר
המדינה מבקר משרד הביטחון
וגורמים בכירים במשרד הביטחון
 .הכניסה עם הצגת תעודת חבר
ארגון ברת תוקף.

• מינוי יועץ משפטי חדש
לארגון פרו –בונו (בהתנדבות-
לקהילה),המשמעות
כתרומה
היינה חיסכון שנתי לארגון של
כ, ₪ 70,000-כספים אשר יופנו

לרווחת החברים .היועמ"ש החדש
הינו שותף במשרד הנמנה בין
עשרת המשרדים הגדולים במב
דינה.

•

בניית קשר עם הצופים ויצ�י
רת תוכנית "הצופים מחבקים את
ארגון נפגעי פעולות האיבה" ,קשר
אשר כבר בא לידי ביטוי בהתנדב
בותם של  19חברי צופים באירוע
הבר/בת מצווה אשר קיים הארגון
זה לא מכבר.

•

יציאה למאבק ממושך ובלתי
מתפשר להכללת חללי נפגעי
פעולות האיבה בהיכל ההנצחה
הלאומי העומד לקום בהר הרצל,
מאבק הכולל מפגש עם חברי
כנסת ושרים בכירים ,ופניה למב
שרד עורכי דין לצורך ניהול מאבק
משפטי .מטרת המאבק ,בנוסף
להנצחה שהיא חשובה לכשעצב
מה ,הינה הכללתנו וקיבוענו באב
תוס הלאומי של מדינת ישראל
והכרה בארגון כגורם שיש להתב
חשב בעמדתו.

• יצירת מתווה לשיתוף פע�ו
לה מלא עם עריית תל-אביב
באירוע יום הזיכרון בגן הטרור.
• הרחבת שיתופי הפעולה
וחיזוק הקשר עם ארגונים ועב
מותות דוגמת נט"ל( ,כדוגמא:

קבלת הדרכה מנט"ל אשר התב
קיימה במועדון הארגון -שני מפב
גשים   .קבלת האפשרות לה�ס

תייע בבתי הלוחם בבאר שבע
ובחיפה לשימושנו לביצוע ימי
הכיף)

למועדו ן  10מחשבים אשר י�ש
משו להדרכת החברים ,בקורסי
מחשב.

•

הפעילות במועדון כללה הרמת
כוסית וברכות בערב פסח,
ערב ראש השנה ובחג החנוכה.
באירועים כיבדו אותנו בנוכחותם

יושב ראש הכנסת ח"כ ראובן
(רובי) ריבלין ,מנכ"לית בטל"א,
אסתר דומיניסיני  ,השר יוסי
פלד ,מנהלת אגף השיקום הגב'
כרמל סטינגר ,מנהלת אגף
פעולות איבה אסנת כהן  .ל�ה

שתתפות המכובדים יש אמירה
חשובה ומשמעותית והיא מהווה
נדבך נוסף בחיזוק הקשרים עם
נבחרי הציבור ועם הכנסת.

•

לקיים פיילוט של סדנת צחוק

במועדון הייתה הצלחה כבירה
ואנו בוחנים כיצד להרחיב זאת.

•

העלאת אתר אינטרט חדש
המתעדכן בכל אירוע או התרחב
שות ,כך שהחברים יכולים להיות
מעודכנים מידית.

• קיום ימי כיף ונופש שנתי
בחיפה ,בירושלים ,באר שבע
ותל אביב חברים הגיעו לדוגמא
לבית הלוחם בחיפה ליום שכלל,
משחקים ,בילויים ,אוכל ושלווה .....

• קיום פיילוט סיור בתל-
אבביב לחברי הארגון שהיה ה�צ

לחה מדהימה.

• קיום מסיבות בפורים ב�ש
לושה מוקדים חיפה ,ירושלים
ת"א .במסיבות אלו השתתפו
כ 1000-איש.

• מבצע גיוס חברים חדשים
אשר הניב גיוס ש ל כ 200-ח�ב
רים חדשים לארגון.

•

הפעלת מועדון הארגון אשר
עבר שדרוג משמעותי ע"י התקב
נת מערכת מולטימדיה ,הכוללת
מסך נפתח ,מקרן תלוי ,מערכת
הגברה איכותית .כל הנ"ל ,תרוב
מת חברת חשמל.
בנק הפועלים אף הוא תרם

• הרחבת כמות התורמים
לפעילות הארגון .השגת תרומות

•

אירוע הבר מצווה – אירוע
גדול שלווה על ידי הצופים בנוב
סף למתנדבי הארגון שאפשרו
לתת לבני המצווה יחס חם ואוהד
והתייחסות אישית יותר .

מארגונים וחברות שונות בכסף
ושווה כסף ,הכל לרווחת החברים.

יושב ראש ארגון נפגעי פעולות
איבה הארגון היציג (במדינת
ישראל).

וועד ארגון נפגעי פעולות איבה במהלך האסיפה הכללית האחרונה.
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חדשות הארגון • חדשות הארגון
כניסה חינם
לחברי הארגון
למוזיאוני
משרד הביטחון
הדבר התאפשר
בעקבות פניה של
יו"ר הארגון ,צביקה
פוזיס-שחק לראש
היחידה לפניות
ותלונות הציבור
במשרד הביטחון.
בעקבות פניה של יו"ר ארגון
נפגעי פעולות איבה ,צביקה
פוזיס-שחק ליחידה לפניות
ולתלונות הציבור במשרד
הביטחון ,הוחלט לאפשר את
כניסתם של חברי ארגון נפגעי
פעולות איבה חינם אין כסף
למוזיאונים של משרד הביטחון.
ההחלטה ,אשר התקבלה
במשרד הביטחון ,לאפשר
כניסה חינם לחברי ארגון
נפגעי פעולות איבה ,היא על
פי הקריטריונים החלים על נכי
צה"ל והמשפחות השכולות.
ההסדר הנ"ל תקף מיום
ה.1.1.2012-

הארגון קיבל אישור לניהול תקין
לשנת 2012

האישור מהווה אסמכתא כי העמותה מקיימת את
דרישות חוק העמותות בכל הנוגע להגשת דו"חות,
הודעות ופרוטוקולים.

ארגון נפגעי פעולות איבה,
הארגון היציג ,קיבל לאחרונה
מרשם העמותות "אישור ניהול
תקין" לשנת  .2012אישור רשם
אסמכתא
מהווה
העמותות
(בתוקף עד  )31.12.2012כי
העמותה מקיימת את דרישות
חוק העמותות בכל הנוגע להגשת
דו"חות ,הודעות ופרוטוקולים.
בנוסף ,קיבל לאחרונה הארגון

ממנהל רשות המיסים הארכת
תוקף אישור "מוסד ציבורי לעניין
תרומות" ,לפי סעיף  46לפקודת
מס הכנסה .תוקף הארכת האישור
עד ליום ה .31.12.2014-בהתאם
לאישור זה התרומות לארגון
נפגעי פעולות איבה יוכרו לתורם
בהתאם למגבלות המקובלות.

שת"פ בין ארגון נפגעי פעולות
איבה לעמותת "משאבים"
שיתוף הפעולה ייושם בפרויקטים שעמותת
"משאבים" יוזמת.

ארגון נפגעי פעולות איבה ,הגיע
לסיכום עם עמותת "משאבים"
על שיתוף פעולה ,במסגרתו
יוכלו חברי הארגון להשתלב
בפרויקטים שהעמותה יוזמת -
ללא כל עלות:
• "זורעים תקווה" –העלאת מופע
קהילתי אשר יעסוק בהמשך
החיים התקינים לאחר אירוע
טראומתי.
• "ובחרת בחיים" –הקמת קבוצת
שייכות שתאפשר מסגרת תומכת
גם מחוץ לשעות הקבוצה.
• מסעות אופניים -הקמת קבוצת

רכיבה (האופניים והציוד הנלווה
יסופקו על ידי "גלגלי עזר") בהתאם
ליכולת הפיסית והמנטאלית של
החברים.
• "כמו בסרט" – קבוצה
שתקבל כלים לתיעוד מצבי
שגרה בוידיאו .לפרטים נוספים
ולהרשמה יש לפנות ליו"ר

ועדת תרבות יהושע כהן,
בטלפון / 03-6884729
 054-2286339או בפקס
 03-6884724או במייל
irgun@irgun.org.il

ארגון נפגעי פעולות איבה יתוקצב ב₪ 250,000-
כך נקבע בפגישה עם שר הרווחה ,משה כחלון.
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לראשונה מאז הקמתו ,יזכה ארגון
נפגעי פעולות איבה ,לתקצוב
ממשלתי .בפגישה של חברי וועד
הארגון והעומד בראשו ,צביקה
פוזיס-שחק ,עם שר הרווחה,
משה כחלון ,קיבל האחרון
החלטה לתקצב את פעילות
הארגון ב ₪ 250,000-בשנה.
התקצוב הציבורי ,אמור להיות
מבוצע בשנת הכספים הנוכחית
– .2012
"מדובר ביום היסטורי מבחינת
הארגון" ,אמר יו"ר הארגון ,צביקה
פוזיס-שחק" ,יאמר לזכותו של
שר הרווחה ,משה כחלון ,כי הוא
הפנים את העיוות שהיה קיים

שר הרווחה ,משה כחלון .פעל במהירות

בנושא הזה ביחס לארגון ,ופעל
במהירות .התקצוב הציבורי של
הארגון יאפשר להרחיב ולהעמיק
את פעילות הארגון למען החברים,
במגוון גדול של נושאים".
באותה פגישה נקבע גם כי במוסד
הביטוח הלאומי יוקם מוקד פניות
טלפוני לטובת נפגעי פעולות
איבה ,וזאת על מנת לתת מענה
עזרה ותמיכה נפשית .עוד הוחלט
כי תבוטל ההוראה של הגבלת
משך הטיפול (שלוש שנים,
ובמקרה חריג – שנה נוספת)
במשך הטיפול הנפשי למשפחות
שכולות ונכים.

חדשות הארגון • חדשות הארגון
יתומי איבה משני הורים מצטרפים לארגון
הדבר מתאפשר בהתאם לחוק התגמולים לנפגעי איבה.

ארגון נפגעי פעולות איבה ,שלח
לאחרונה מכתב ליתומים אשר
שכלו את שני הוריהם בפיגועי
איבה ,וקרא להם להצטרף
כחברים בארגון .הצטרפות
יתומי האיבה לארגון מתאפשרת
רק עתה ,בעקבות תיקון לחוק
התגמולים לנפגעי איבה (תיקון
מס'  )30שקיבלה הכנסת

ב ,25.7.11-ושעל פיו יתומים
לשני הורים שנפטרו כתוצאה
מפעולת איבה ומלאו להם  ,18יהיו
זכאים לתגמול בהתאם לסעיף
 7לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה ,ולהטבות הניתנות לפי
כל דין לאלמנה שאין יתום סמוך
לשולחנה.
בהתאם לחוק התגמולים ,נפגעי

איבה המקבלים תגמול מהמוסד
לביטוח לאומי ,זכאים להיות חברי
הארגון היציג ,בכפוף לתשלום דמי
חבר חודשיים המנוכים מהתגמול.
במכתב שנשלח – עליו חתום
יו"ר הארגון ,צביקה פוזיס-שחק
 הוצגה פעילותו הרחבה שלהארגון ,וכן ההטבות שמעניקה
חברות בארגון.

הכרה בחללי הטרור כחללי מערכות ישראל

זה הפיתרון שהציג וועד ארגון נפגעי פעולות איבה ,בפני שר התיירות ,סטס מיסז'ניקוב,
המכהן כיו"ר ועדת השרים לענייני טקסים וסמלים.
"ההחלטה
נכתב:
וועד ארגון נפגעי פעולות
איבה קיים פגישת
היחידה הדרושה מצד
עבודה עם שר התיירות,
ממשלת ישראל היא
מיסז'ניקוב,
סטס
שאלת מדיניות לאומית.
ועדת
כיו"ר
המכהן
האם צריכים חללי
השרים לענייני טקסים
פעולות איבה וטרור,
וסמלים ,במהלכה חזר
שנפלו כולם מידי
והביע את התנגדותו
אויב ,להיות כלולים
למסקנות ועדת טירקל
במניין חללי מערכות
(מאפריל  )2008בכל
ישראל ...לדעתנו צריכה
הקשור לנושא הנצחת
לקום ועדה ציבורית
חללי פעולות האיבה.
ברובה
המורכבת
וציינו
חברי הוועד חזרו
שר התיירות סטס מיסז'ניקוב .המדינה צריכה לקבל החלטה.
מאנשי ציבור ואקדמיה
בפני השר כי לדעתם
אשר יכולים להחליט
הפיתרון האחד והיחידי
מערכות ישראל .במכתב סיכום
לגופו של עניין וללא
בסוגיית הנצחת חללי
פגישה ,אשר נשלח לשר התיירות,
האיבה היא הכרה בהם כחללי
משוא פנים".

חשש לניגוד אינטרסים ולמשוא פנים

כך טוען ארגון נפגעי פעולות איבה ,במכתב למבקר המדינה  -ביחס למינויו של פרופ'
אסא כשר כראש הוועדה המייעצת בנושא הנצחת הכבאים שנספו באסון הכרמל.
ארגון נפגעי פעולות איבה ,שלח
באמצע חודש דצמבר האחרון
מכתב למבקר המדינה ,מיכה
לינדנשטראוס ,בו קבל על הצבתו
של הפרופסור אסא כשר ,בראש
וועדה שאמורה להמליץ על אופן
הנצחת הכבאים שמצאו את
מותם באסון הכרמל.
ההחלטה על הקמת הוועדה באה
לאחר הסירוב לכלול את הנספים
בטקסי יום הזיכרון כחללי שרות
הביטחון ,ובארגון הועלה חשש
שהוועדה בראשותו של פרופ'

כשר תמליץ לאחד בין יום הזיכרון
לנספי כוחות ההצלה ובין זה
המתקיים לחללי נפגעי האיבה.
במכתב קבלו בארגון נפגעי
פעולות איבה כי קיימים "חששות
כבדים לניגוד אינטרסים ולמשוא
פנים – ככל הנראה שלא בכוונת
מכוון" – בשל היותו של פרופ'
אסא כשר אב שכול לחלל צה"ל.
עובדה זו" ,נטען במכתב" ,נוטלת
ממנו את הסמכות המוסרית
והאתית ,וכנראה גם את הכוח
המשפטי ,מלמלא תפקיד כיועץ

כישוריו
סגולותיו,
ניטראלי..
וכישרונותיו של פרופ' כשר נעלים
מכל ,אך בסוגיה המאוד פרטית
של הנצחת נספים ,זו תהיה
שגיאה עניינית ,ולכן גם משפטית,
למנותו".
עוד קובל ארגון נפגעי פעולות
איבה במכתב ,כי דיוני הוועדה
בראשות פרופ' אסא כשר אינם
פומביים ופרסומם תלוי אך
בשיקול דעתו של הגוף הממנה.
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המציל נפש אחת בישראל
ערב "עסקת שליט" ,נפגשו נציגי משפחות שכולות עם נשיא המדינה ,שמעון פרס
• נשיא המדינה" :אתם אלו ששילמתם את המחיר היקר על אובדן יקיריכם ומשלמים גם היום".

חדשות הארגון • חדשות הארגון
יו"ר הכנסת ח"כ ראובן (רובי) ריבלין ,בטקס הרמת כוסית לרגל ראש השנה תשע"ב:

"יש למנוע את ההפרדה הכואבת בין דם לדם ובין
שכול לשכול"

יו"ר הכנסת חזר וציין את מחויבותה של המדינה של מדינת ישראל לתמוך
במעשים ולא במילים בנפגעי פעולות האיבה.

נציגי המשפחות השכולות מארגון נפגעי פעולות איבה בפגישה עם נשיא המדינה ,שמעון פרס.

ערב "עסקת שליט" נפגשו נציגי
משפחות שכולות מארגון נפגעי
פעולות איבה ,עם נשיא המדינה,
שמעון פרס .הפגישה התקיימה
ביוזמתו של מנכ"ל הארגון ,עו"ד
רועי כהן ,ונערכה בבית הנשיא
בירושלים .נטלו בה חלק ,בין
היתר ,יו"ר ארגון נפגעי פעולות
איבה ,סא"ל במיל' צביקה פוזיס-
שחק (ששכל את בתו ,בת-חן
שחק בפיגוע בדיזינגוף סנטר),
יחיאל לוי (אשר שכל את בנו
אביחי בפיגוע ירי בישוב בית
חגי) ,מרגלית גורדון (אשר שכלה
את בתה טלי בפיגוע בדיזינגוף

סנטר) ,ויוסי צור אשר שכל את
בנו אסף בפיגוע קו  37בחיפה.
נלוו אליהם שני נכי פעולות איבה,
אמנון יהלומי ויהושע כהן ,וכן
מנכ"ל הארגון ,עו"ד רועי כהן.
יו"ר הארגון ,צביקה שחק ,ציין
כי המשפחות השכולות חלוקות
בדעתן בנושא ולפיכך ,כארגון
יציג ,הארגון מנוע מ"לקחת "צד"
בנושא .העמדות החלוקות בקרב
ההורים השכולים באו לידי ביטוי
בדבריהם של יוסי צור ומרגלית
גורדון .בעוד הראשון הביע
התנגדות נחרצת לעסקה ("איני
מבין איך הגענו למצב שבו אנו

משחררים למעלה מ1,000-
מחבלים שיחזרו למעגל הטרור"),
מרגלית גורדון קבעה כי "העסקה
הוא מעשה אמיץ שמדינת ישראל
עשתה".
נשיא המדינה ,שמעון פרס ,ציין
בדבריו כי "על מדינת ישראל
כולה לחבק אתכם ברגעים קשים
אלו ,אתם אלו ששילמתם את
המחיר היקר על אובדן יקיריכם
ומשלמים גם היום" .הנשיא הוסיף
ואמר כי ההכרעה נפלה ומחובתי
לכבד אותה .להציל חייו של נער
אחד בישראל הוא שיקול ערכי
ומוסרי".

יו"ר הכנסת ,ח"כ ראובן (רובי) ריבלין ,נושא דברים בטקס הרמת הכוסית.

למדינת ישראל יש מחויבותה
לתמוך ,במעשים ולא במילים,
בנפגעי פעולות האיבה ולנסות
ולמנוע את ההפרדה הכואבת
בין דם לדם ובין שכול לשכול.
כך אמר יו"ר הכנסת ,ח"כ ראובן
ריבלין ,בדברים שנשא בטקס
הרמת הכוסית לרגל ראש השנה
תשע"ב ,אשר התקיים בבית ארגון
נפגעי פעולות איבה .ח"כ ריבלין
ציין שפעל לקיום טקס משותף
ברחבת הכנסת לחללי צה"ל

ולחללי פעולות האיבה בערב יום
הזיכרון ,וכן להקמת עמדת זיכרון
לחללי פעולות האיבה במשכן
הכנסת.
דבריו של יו"ר הכנסת עוררו
התרגשות גדולה בקרב עשרות
חברי הארגון שהגיעו לטקס (בין
אלה :המשורר ארז ביטון ,אילנה
רומנו ,אייבי מוזס ,יגאל לדינסקי
ועוד) אשר הפך זה מכבר למסורת
בארגון נפגעי פעולות איבה.
מנכ"ל הארגון ,עו"ד רועי כהן ציין

בדברים שנשא שהגעתו של יו"ר
הכנסת לאירוע מהווה הבעת
תמיכה וסולידריות של הכנסת
בנפגעי האיבה .אורח נוסף בטקס
היה אלי גולדשמידט ,ח"כ לשעבר,
המכהן כיום כסמנכ"ל תקשורת
ורגולציה של "החברה לישראל",
אשר נרתם לסייע לארגון בהפקת
אירוע בר/בת המצווה לילדי נפגעי
פעולות האיבה.

הארגון מזמין לאסיפה כללית
תתקיים ב 17-באפריל בשעה  16.00בבית נפגעי פעולות איבה בתל-אביב.
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וועד ארגון נפגעי פעולות איבה,
מזמין את חברי הארגון לאסיפה
כללית ,אשר תתקיים ב17-
באפריל ,בשעה  ,16.00בבית
נפגעי פעולות איבה
(רחוב בית אורן  )9בתל-אביב.
בין הנושאים שעל סדר היום:

אישור הדו"חות הכספיים לשנת
 ,2011אישור הדו"ח המילולי
לשנת  ,2011אישור מינוי רואה
חשבון לארגון ,אישור הוראות
תקנות העמותות (גמול ליו"ר
הוועד ,לחברי הוועד ולחברי
הוועדות) תשס"ט ,2009-וכן

אישור תיקונים לתקנון.
חשוב לציין שכניסה לאסיפה
הכללית תינתן אך ורק לחברי
הארגון המשלמים דמי חבר באופן
סדיר והמופיעים ברשימות המל"ל
המעודכנת לחודש מרץ .20012

תמונה למזכרת :יו"ר הכנסת ,ח"כ ראובן ריבלין ,עם סמנכ"ל תקשורת ורגולציה של "החברה לישראל" ,אלי גולדשמיט
(שלישי משמאל) ,יו"ר הארגון ,צביקה פוזיס-שחק ,מנכ"ל הארגון ,עו"ד רועי כהן ,יו"ר וועדת התרבות ,יהושע כהן וחברי הועד.
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אגף השיקום יקדם הקמת מועדונית בבית הארגון

וכולנו אור איתן

כך נקבע בפגישה שהתקיימה בין הנהלת הארגון לבין מטה אגף השיקום.

עשרות חברי ארגון הגיעו לטקס הדלקת נר שמיני של חנוכה שהתקיים בבית הארגון אורחי
הכבוד באירוע היו השר ללא תיק ,יוסי פלד ,ומנכ"לית המוסד לביטוח לאומי ,אסתר דומיניסיני.

אגף השיקום בביטוח הלאומי
בפגישה ,שהתקיימה בבית ארב
גרת לפעילויות הנ"ל .עוד סוכם על
יקדם הקמת מועדון חברים (מוב
גון נפגעי פעולות איבה ,השתתף
המפגש שנערך בארגון בין מנהלי
עדונית) בבית ארגון
צוות אגף השיקום בביטוח
נפגעי פעולות איבה
הלאומי  -מנהלת אגף
בתל-אביב .כך נקבע
השיקום בביטוח הלאומי,
במהלך פגישת עבודה
כרמלה סטינגר ,סגב
שהתקיימה בין הנהלת
נית מנהלת אגף השיב
ארגון נפגעי פעולות
קום ,הממונה על פקידות
איבה ,לבין מטה אגף
השיקום ,מזכירת האגף,
השיקום במוסד לביב
אחראית מועדוני נפגעי
טוח לאומי ,בראשוב
איבה ,רפרנטיות השיקום
תה של מנהלת האגף,
ופקידות התביעה .במהלך
כרמלה סטינגר.
הפגישה ,העלתה נציגת
סוכם בין הצדדים כי
הארגון (מ"מ מנהלת המב
תחילה יוכן מסמך ובו פגישת עבודה בין הנהלת ארגון נפגעי פעולות איבה ,בראשותו של חלקה המשפטית באב
הצעות לפעילויות שיב צביקה שחק ,עם מטה אגף
השיקום בביטוח הלאומי ,בראשותה של רגון ,עו"ד ציפי בן ברוך)
מנהלת האגף ,כרמלה סטינגר.
תקיימו פעם בשבוע,
מספר נושאים שבטיפול
בין השעות 16:00-
אגף השיקום ,אשר לדעת
השיקום בסניפים לבין צוות הארגון.
 .20:000בנוסף ,יקבע תקציב מ�ס
הארגון דורשים שיפור.

גדל קצב התרומות לארגון נפגעי פעולות איבה
יו"ר הארגון ,צביקה פוזיס-שחק" :התרומות מהווה הכרה ציבורית בחשיבות
הארגון ,וגם הבעת אמון בפעילות הוועד".
בחודשים האחרונים קיבל ארגון
נפגעי פעולות איבה ,הארגון היציג,
שורה של תרומות מגופים שונים
במשק הישראלי .מדובר במפנה
חשוב ,הנובע ,בלי ספק ,מהפעילות
המוגברת של וועד הארגון
ומהמודעות הציבורית ההולכת
וגוברת בכל הקשור לפעילות
הארגון .חלק מהתרומות יועדו
ספציפית להפקת טקס בר/בת
מצווה המסורתי של הארגון ,וחלק
אחר לפעילות שוטפת של הארגון

לרווחת החברים.
בין החברות שתרמו לאחרונה
לארגון ניתן למנות את חברת
"ישרוטל" ,החברה לכימיקלים
(סך של  )₪ 15,000החברה
לישראל (סך של  )₪ 45,000וועד
עובדי חברת החשמל (סך של
 .)₪ 10,000בנוסף ,קיבל ארגון
נפגעי פעולות איבה תרומה מבנק
הפועלים  10 -מחשבים  +מסכים
(כולל מערכת הפעלה  +ציוד
נלווה וזיכרונות) לפעילות במועדון

החברים שבבית הארגון -הכוונה
לערוך חוגי מחשב לחברים.
יו"ר הארגון ,צביקה פוזיס-שחק:
"התרומות מהווה לא רק הכרה
ציבורית בחשיבות הארגון ,אלא
גם הבעת אמון בפעילות הוועד
המכהן .אנו עושים מאמצים גדולים
להגדיל את נפח התרמות ,מה
שיאפשר להרחיב את מוטות
העשייה של הוועד – לרווחתם
וטובתם של חברי הארגון".

מנכ"לית הביטוח הלאומי ,אסתר דומיניסיני ,נושאת דברים בטקס הדלקת נר שמיני של חנוכה בבית הארגון.

חברי וועד הארגון ,שרה קמחי ויוסי מנדלביץ' מדליקים נר חנוכה.
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השר ללא תיק ,יוסי פלד ,מתכבד להדליק נר חנוכה.
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חדשות הארגון • חדשות הארגון

חדשות הארגון • חדשות הארגון

הארגון מחבק את ילדי הדרום
יום הכיף בבאר-שבע התקיים במקום האירוע שבוטל בחג החנוכה.
למעלה מ 100 -ילדי נפגעי
פעולות איבה ובני משפחותיהם
נטלו חלק ביום כיף שיזם ארגון
נפגעי פעולות איבה ,בבאר-שבע
 במקום האירוע שהיה אמורלהתקיים בעיר בחודש אוקטובר,
ובוטל ,בשל אירועי ירי הטילים
על ישובי הדרום .האירוע התקיים
תחת הכותרת "הארגון היציג
מחבק את ילדי נפגעי פעולות
האיבה בישובי הדרום".
האירוע ,אשר נערך בזכות
תרומה של חברת כימיקלים
לישראל בע"מ (כי"ל) ,התקיים
בבית הלוחם בעיר ,אשר הועמד

לרשות הארגון באדיבות ארגון
נכי צה"ל .הילדים המאושרים
(יתומים ,אחים שכולים ,ילדי נכים
וכו') נהנו מקבלת פנים חמה
(שכללה קרואסון ושוקו) ולאחר
מכן התפזרו בין האטרקציות
שפעלו במתחם  -בריכת שחיה,
פינות יצירה ,מתקני אתגר ,פינות
ג'אגלינג ,קיר טיפוס ,משחקי
כדורגל ובלוני צורות ,מתקנים
מתנפחים ,בלוני צורות טירת
חלומות ,קעקועי חינה ופינת
ג'אגלינג ,מגרש משחקי הוקי
אוויר ,שולחנות סנוקר ,וגם מתחם
למשחקי כדורגל.

במתחם מוקמו דוכני אוכל
האהובים במיוחד על ילדים -
דוכן נקניקיות ,דוכן פופקורן ,דוכן
שערות סבתא ועוד .בהמשך היום,
זכו הילדים לארוחת צהריים חמה
ועשירה ,ובנוסף ,גם לשי מיוחד
מהארגון  -כובעים אופנתיים
וחולצות של הארגון.
את יום הכיף ליוו מקרוב עובדי
המשרד בראשותו של המנכ"ל,
עו"ד רועי כהן ,יחד עם גזבר
הארגון ,אמנון יהלומי ,יו"ר ועדת
התרבות ,יהושוע כהן וכן חבר
ועדת הרווחה'דודו ריחני.

ח"כ מגלי ווהבה" :אתמוך בהקצאת כספית לארגון"

נכונים תמיד
משק רשף במושב רשפון ,אשר תרם את זרי הפב
במועדון ארגון נפגעי פעולות איבה בתל-אביב התב
רחים שחולקו (בנוסף לתעודות הוקרה) לבני הנוער,
קיים טקס הוקרה לנוער הצופים ולמתנדבי הארגון,
למתנדבי הארגון
תרומתם
על
(ובהם יוסי אלאב
להצלחת אירוע
לוף ומשה כהן)
בר/בת המצווה
ולחברי הארגון,
הטקס
.2011
ובהם רפי סרוסי,
בסימן
נערך
דוד ריחני ואהרון
מתנדבים למען
גל .האירוע המב
מתנדבים והופק
התקיים
רגש
בשיתוף פעולה
יו"ר
במעמד
עם סניף יד אליהו
הנהגת הצופים,
של בנק הפועב
אלי בן יוסף ,רכזי
לים (אשר עובדיו
השבטים וחברי
תרמו את הכיב
איבה.
פעולות
נפגעי
ארגון
במועדון
הוקרה
תעודות
הענקת
טקס
הצופים.
בוד העשיר) ועם

מסיירים בתל-אביב

למעלה מ 50-חברי ארגון יצאו לסיור מרתק בתל-אביב • רשמי מסע.

לדבריו" ,מדובר באפליה שיש לתקנה".
בפגישה שהתקיימה בין סגן יו"ר
הכנסת ,ח"כ מגלי ווהבה ,המכהן
כחבר וועדת הכספים של הכנסת,
לראשי ארגון נפגעי פעולות איבה,
הבטיח הראשון לפעול למען
תקצוב ממשלתי שנתי של הארגון.

בפגישה ,אותה יזם מנכ"ל הארגון,
עו"ד רועי כהן ,הציגו ראשי הארגון
בפני הח"כ נתונים על תקצוב
שנתי לו זוכים ארגונים מקבילים,
הנמצאים תחת "חסות" משרד
הביטחון .ח"כ ווהבה ,המשתייך

למשפחת השכול של נפגעי
האיבה (אב שכול) ,אמר כי
"מדובר באפליה שיש לתקנה
ואעשה כל שניתן כדי לתקן את
הדבר".

חברי ארגון נפגעי פעולות איבה שומעים
הרצאה בבית חברת נט"ל.

למעלה מ 50-מחברי ארגון נפגעי
פעולות איבה נטלו חלק בסיור
בעיר תל-אביב .הסיור ,פרי
יוזמתו של יו"ר הארגון ,צביקה
פוזיס-שחק ,החל בבית עמותת
נט"ל ,שם קיבלו חברי הארגון
הסבר מפי יו"ר נט"ל ,יהודית
רקאנטי ומנכ"ל הארגון ,אורלי
גל ,על מגוון אפשריות הסיוע
והתמיכה הנפשית שמעניקה
החברה .יו"ר הארגון ,צביקה
פוזיס-שחק ומנכ"ל הארגון ,עו"ד
רועי כהן ,הודו על שיתוף הפעולה
שנרקם בין הארגונים השונים

לטובת רווחת נפגעי פעולות
איבה.
בהמשך ביקרו חברי ארגון
נפגעי פעולות איבה במוזיאון
מוזיאון
"הרצלילינבלום"
תל-
ונוסטלגיה
לבנקאות
אביבית ,השוכן ב"בית שיף"
– אחד הבניינים הראשונים של
העיר תל-אביב.
הסיור הסתיים במצגת שהציג
יו"ר הארגון ,צביקה פוזיס-שחק,
על פועלו של הארגון .בסיום
הסיור קיבל כל משתתף שי סמלי
– מתנת בנק דיסקונט.

שאו ברכה

ארגון נפגעי פעולות איבה ,הארגון היציג ,מבקש לברך:
לעורך הדין איתי גפן שמונה
כיועץ המשפטי של הארגון,
כפרו-בונו של משרד עורך הדין
גורניצקי.

ח"כ מגלי ווהבה בפגישה עם חברי ארגון נפגעי פעולות איבה.
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לסיוון יונה ,לרגל סיום עבודתה
כמנהלת משרד ארגון נפגעי
פעולות איבה ,על תרומתה
הרבה להתנהלות הסדירה של
הארגון .מאחלים לך הצלחה
בדרכך החדשה.

לגלי לוץ-מהלל ,מנהלת המשרד
החדשה – הצלחה בתפקידך!
לארבעת בנות השרות (דורית,
טל ,לימור ובת חן) אשר
השתלבו אך לאחרונה בפעילות
הארגון .ברוכות הבאות והצלחה
בתפקידכן.
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"בעיני כולכם גיבורים"

כך הגדיר נשיא המדינה ,שמעון פרס את  86הילדות והילדים שנטלו חלק השנה בטקס בר
ובת המצווה של ארגון נפגעי פעולות איבה אישי ציבור רבים (אלי ישי ,דני איילון ,ציפי לבני,
שאול מופז) נטלו חלק הגיעו לחלוק כבוד לאירוע אשר הפך כבר למסורת בפעילות הארגון
היציג היום המלהיב החל בהנחת תפילין בכותל ,המשיך במפגש חגיגי שיזם ארגון עובדי
חברת חשמל ,והסתיים בקבלת פנים מרגשת אצל נשיא המדינה ,שמעון פרס

אלדד
הר-זיו

סוכנות לביטוח

אלדד סוכנות לביטוח
מבטח את חברי האירגון בביטוחי:

•

חיים

•

בריאות

•

סיעוד

הצעות אטרקטיביות לביטוחי:

כלות וחתני השמחה חוגגים בהתלהבות גדולה.

במסורת הנמשכת מזה שנים,
קיים (נר שלישי של חנוכה
ה )22.12.2011-ארגון נפגעי
פעולות איבה ,הארגון היציג ,את
טקס בר ובת המצווה לילדי נפגעי
פעולות איבה .בטקס השנה נטלו
חלק  86ילדים וילדות – יתומים,
נכים ,אחים שכולים וילדים
שהורים נהרגו או נפצעו בפעולות
האיבה .את כלות וחתני המצווה
ליוו במהלך היום בני משפחותיהם

וכן חברי וועד ארגון נפגעי פעולות
איבה ,האירוע אורגן ע"י יו"ר ועדת
תרבות -יהושע כהן ,חברי הוועד,
צוות המשרד בראשות מנכ"ל
הארגון וצוות מתנדבים ,דודו ריחני
ורפי סרוסי.
היום המלהיב החל בשעות
הבוקר בבית הכנסת "אוהל
יצחק" שבמתחם הכותל המערבי,
בטקס הנחת תפילין ובהוצאת
ספר תורה .לאחר מכן התקיים

במרכז "אש התורה" ,טקס חלוקת
ספרי תנ"ך לבני המצווה ,אירוע בו
נטלו חלק שר הפנים אלי ישי ,סגן
שר החוץ ,דני איילון ורב הכותל,
הרב שמואל רבינוביץ' שליט"א.
באירוע ,שלווה בריקודים ובשירה,
זכו כלות וחתני המצווה למגוון
של מתנות ,תפילין ,טלית ,ספר
מנהרות הכותל ,ספר תורה
מהודר ועוד .את הקטע האומנתי
באירוע ,אותו הנחה איש הרדיו דן

•

רכב

•

דירה

•

עסקים

•

תאונות אישיות

אפשרות להוספת בני משפחה בתנאי מועדפים ומיוחדים

משרד :פארק תעשייה תפן ,רח' דולב  ,3טל ,03-6870378:פקס,03-6871195 :
מיילeldadins@orange.net.il :
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חוויה של פעם בחיים  -טקס בר ובת מצווה.

כפר-ורדים ,ת.ד ,1357 .מיקוד  ,25147טל ,04-9979921 :פקס04-9573216 :

כנר ,ביצעה להקת "הקול זורם" של
חברת החשמל.
בדברים שנשא מנכ"ל הארגון ,עו"ד
רועי כהן ,הוא ציין את התחברותם
של כלות וחתני המצווה לשרשרת
הדורות של עם ישראל ואת העובדה
שהם הופכים חוליה בשרשרת
ההיסטוריה היהודית" .על כתפיכם
ילדים מוטלת המשימה לזכור
ולשמר את שורשי עמנו ,שמקורם
כאן ,בכותל המערבי ,והמובילים
לאחור ,כחוט השני ,על פני אלפיים

שנה ויותר".
בצהרי היום היו בני המצווה
ועשרות מלוויהם אורחי ארגון וועד
עובדי חברת החשמל .האירוע
החגיגי ,שכלל מופע מוזיקאלי של
חבורת הזמר של חברת החשמל
וכן ארוחת צהריים דשנה ,התקיים
במלון רמת רחל ואורח הכבוד
בו היה יו"ר וועדת החוץ והביטחון
של הכנסת ,ח"כ שאול מופז .ארגון
עובדי חברת החשמל העניק מגוון
של מתנות לכלות ולחתני המצווה,

ובהם נגן .MP3
בשעה חמש ושלושים אחר
הצהריים התקבלו בני המצווה
במשכן נשיאי ישראל ,כאורחיו של
נשיא המדינה שמעון פרס ,באירוע
שהפך למסורת הנמשכת מאז
החל ארגון נפגעי פעולות איבה
בפרויקט בת/בר מצווה  -בשנת
 .2002אורחת הכבוד בטקס
במשכן הנשיא – אותו הנחתה יוליה
פלוטקין  -הייתה יו"ר האופוזיציה,
ח"כ ציפי לבני .הזמר נאור אורמיה

הילדים

והאורחים

ריגש את
בשירתו.
את הדלת נר שלישי של חנוכה
התכבד להדליק חתן מצווה.
אליעד שפי בן ה 13-מאשקלון .
אליעד נפצע בפיגוע בישוב אדורה,
כמו גם אחיו אוריאל (שהייה אז
תינוק בן מספר שבועות) ואמו
שירי .אחותו דניאל (שהייתה בת
חמש) נרצחה באירוע הדמים.
את דבר כלות וחתני המצווה
התכבדה לשאת אורלי כהן ,בת
 12מירושלים .היא סיפרה על
הפיגוע בקו  2בירושלים ,בו נפצעו
כל בני משפחתה".גם ביום שמח
ומאושר זה ,בו נרקמות התחלות
חדשות ותקוות גדולות ,חשוב
להודות לה' על כל מה שנתן לנו
ועל הניסים והנפלאות שעשה
לנו ,אך גם לעצור לרגע – ולזכור.
לזכור את כל אלה שאינם אתנו
כאן ,לזכור את כל אותם אלה
הנושאים בנפשם ועל גופם את
צלקות אירועי הטרור .לזכור את

כל אלה שלא זכו – כמונו – להגיע
ליום המאושר והמרגש הזה".
בדברים שנשא יו"ר ארגון נפגעי
פעולות איבה ,צביקה פוזיס-
שחק ,הוא ציין את הסמליות בקיום
טקס הבת-בר מצווה דווקא בחג
החנוכה":צריך שידע ויבין כל אחד
ואחת מכם ,כי בכל אחד מאתנו
טמון אור ,נר דולק ,אור גנז ,שיתכן
וטרם גיליתם אותו ועליכם לעמול
ולגלות אותו ,ומשתגלו אותו ,שומה
עליכם להראות את האור ,הנר
הגנוז ,ברבים וביחד כולנו נדליק
בעזרת אור זה נר גדול ותהיה
לאבוקה גדולה ,כדברי הרב קוק
זצ"ל".
נשיא המדינה ,שמעון פרס ,פנה
בדברים שנשא אל בנות ובני
המצווה ואמר להם" :שתי מילים
בתנ"ך מבטאות את התחושה
האופפת אותי במפגש המיוחד
הזה :וגילו ברעדה .אני חש
בהתרגשות את הגיל ,כלומר את
שמחת המצווה ,הממלאת את

האולם הזה ,אבל בעת ובעונה
אחת אני מרגיש גם ברעדה,
בצמרמורת השוכנת עמוק בליבנו.
כי אתם כולכם יחדיו וכל אחת
וכל אחד מכם לחוד ,שותפי-גורל
 .אתם נושאים עמכם מטען כבד
מנשוא .בעיני כולכם גיבורים".
נשיא המדינה הוסיף ואמר :היום
החגיגי הזה אינו זמן של הדחקה או
של שכחה ,אלא דווקא של גבורה
והתעלות .העוצמה הנפשית
הנאספת כאן ואומץ הלב והכוח
הגלומים באולם זה ,מבטאים
את היכולת המופלאה לבטא
את השמחה הבוקעת בעוז מבעד
למעמקים של הכאב".
נשיא המדינה חתם את דבריו
בבקשה מכלות וחתני המצווה:
"בכל אחת ואחד מכם טמון הרבה
יותר מהנדמה לכם .ועל כן ,שרתו
דברים גדולים ותהיו לגדולים.
כולנו סומכים עליכם ,ואני בטוח
שתעמדו בציפיות ואף יותר מכך".

הטקס המרגש בבית הנשיא" .בעיני כולם גיבורים".

גלריה של אח"מים נטלו חלק באירועים  -נשיא המדינה ,שמעון פרס ,השר אלי ישי ,השר דני איילון ,ח"כ ציפי לבני ,ח"כ שאול
מופז וח"כ מוץ מטלון.
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חללי הטרור  -חלק בלתי
נפרד מהאתוס של עם ישראל
ארגון נפגעי פעולות איבה מנהל מזה כשנה מאבק למען הכללת נפגעי הטרור ב"היכל ההנצחה
אם לא ייצא פיתרון הולם,שוקל הארגון ,כצעד אחרון ,עתירה לבית הדין הגבוה לצדק
הלאומי
אתוס הגבורה הישראלי משנה את פניו והוא אינו נמצא עוד רק בשדות הקרב הרחוקים
ממרכזי הערים ומריכוזי האוכלוסייה האזרחית.

•

•

מאת :יוסי צור

היכל ההנצחה הלאומי בהר הרצל( הדמיה) .חללי האיבה ,חלק בלתי נפרד מהאתוס הלאומי.
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ביום הזיכרון  2010התפרסם
בתקשורת כי שר הביטחון
אהוד ברק הניח אבן פינה בהר
הרצל ל"היכל הנצחה לאומי".
היכל ההנצחה ,כך מסתבר,
עומד לקום בהר הרצל ,בשטח
פתוח ,הסמוך לבית העלמין
הצבאי ובסמוך לשדרות
הרצל .ראש אגף משפחות
והנצחה במשרד הביטחון,
אריה מועלם ,סיפר על קיר
ההנצחה שיוקם".כל שם יופיע
על לבנה עם תאריך הנפילה
ונר שיידלק ביום האזכרה" .מדי
בוקר תתקיים אזכרה לחיילים
שנפלו באותו היום ,על-ידי חזן
צבאי" ,וכך נוכל להתייחד עם
זכרם של כל הנופלים" ,הוסיף
מועלם.
הנצחת נפגעי איבה במסגרת
היכל ההנצחה הלאומי הוא
נושא הנמצא בנפשם של
משפחות חללי הטרור .הסיבה
המרכזית לכך ברורה וחד
משמעית :מהתוכניות להקמת
היכל ההנצחה הלאומי עולה,

כי הכוונה להפוך את אתר
הנצחה לאקטיבי ,כזה שיהיו
בו מקומות ישיבה למבקרים,
עם עמדות מידע בהם יועברו
תכנים שונים ,בין בסיפורים
על נופלים ובים אם בסיפורי
מורשת על אירועים שהביאו
לנפילתם.
ברור ומובן כי "היכל ההנצחה
הלאומי" יהפוך למוקד ביקורים
דומה אולי ל"יד ושם" ,ומשלחות
מחו"ל ,תיירים ,תלמידי בית
ספר ואחרים ,יגיעו להר הרצל
ויבקרו בו .ברור גם ,שלאחר
ההנצחה
ב"היכל
ביקור
הלאומי" אף אחד לא יגיע עוד
לאנדרטאות חללי הטרור ,והן
תהפוכנה לפילים לבנים שאיש
אינו מבקר בהן.
הנהלת הארגון פנתה למשרד
הביטחון וביקשה לדעת האם
חללי פעולות איבה יונצחו
בהיכל ההנצחה העומד לקום.
תשובת משרד הביטחון הייתה
שלילית .היכל ההנצחה ,נאמר
לנו בתשובה ,ינציח רק את

חללי מערכות ישראל .פעם
נוספת קיבלנו הוכחה לקיומה
של היררכיה בשכול ולהדרת
חללי הטרור ופעולות האיבה
מהאתוס הלאומי ומההנצחה
הלאומית.
מאותו שלב החל וועד הארגון,
יחד עם צוות של ועדת הנצחה
של הארגון ומנכ"ל הארגון
עו"ד רועי כהן ,לפעול למען
הכללתם של חללי הטרור
ב"היכל ההנצחה הלאומי" .מול
הארגון עומד כוח עדיף בהרבה,
ובראשו ארגון "יד לבנים" ואגף
משפחות והנצחה במשרד
הביטחון.
התחלנו את פעולתנו בפניה
למשרד הביטחון ובדרישה
תקיפה לכלול את חללי
ההנצחה.
בהיכל
הטרור
הפניה נדחתה על הסף .פנינו
למועצה הציבורית להנצחת
החייל ,הגוף המתווה ליחידה
להנצחת החייל את פעולותיו
ויוזם פעולות הנצחה .ביקשנו
להופיע לפני המועצה  -ונדחינו.

פנינו לשר הביטחון והתבקשנו
להופיע בפני פורום סיעת
"העצמאות" ולהציג את הנושא.
הנהלת הארגון הופיעה בפני
שר הביטחון וחברי סיעתו,
והציגה את הנושא .בפגישה
גילה שר ביטחון אהוד ברק
אמפטיה לעמדת נציגי הארגון,
והוא אף מינה את סגנו ,מתן
וילנאי ,לטפל בנושא ולמצוא
דרך להנציח את חללי הטרור
בהיכל.
לאחר מספר פגישות עם מתן

אזרחים וחיילים .זו גם העמדה
שהצגנו לח"כ ישראל חסון,
בכל הפגישות שקיימנו ,והיא
מסבירה את הבידול ומציעה גם
הצעות מעשיות כיצד לממשו.
בכל פגישה שהנושא עולה
אנחנו רואים את ההבנה בצד
השני ואת ההכרה וההבנה של
עמדתנו.
ההתקדמות במשא ומתן
ולעיתים
להחריד
איטית
מייאשת .מולנו עומדת מערכת
הביטחון ,גוף גדול וכוחני ,אשר

הנפגעים ,כאשר יפגעו יותר
אזרחים מחיילים .המדינה,
והממשלה חייבים להבין כי
יש צורך ברענון המחשבה
בדפוסי
אמיתי
ובמהפך
ההנצחה והזיכרון.
לאחר למעלה ממאה שנות
מאבק על זכותנו לחיות פה
ולאחר שישים ושלוש שנות
עצמאות אתוס הגבורה הצבאי
והאזרחי מתאחדים להם ,אתוס
הגבורה הישראלי אינו נמצא
עוד רק בשדות הקרב הרחוקים

לכלול את חללי הטרור בהיכל ההנצחה.

וילנאי הבנו שמדובר בדרך ללא
מוצא .עמדת וילנאי השתנתה
מאהדה ברורה (בפגישת
סיעת "העצמאות") לסקפטיות
והצהרה "זה לא עומד לקרות".
היה ברור שמישהו בחש
מאחורי הקלעים.
הנהלת הארגון נפגשה עם
יו"ר ועדת חוץ ובטחון ,שאול
מופז ,וביקשה אותו להביא את
הנושא לדיון בוועדה .ח"כ מופז
מינה מטעמו את ח"כ ישראל
חסון כמגשר בין הצדדים,
וביקש ממנו למצוא דרך
ופשרה שתביא לפיתרון שיהיה
מקובל על הצדדים .נפגשנו עם
ח"כ חסון מספר פעמים ,הגשנו
לו נייר עמדה המצהיר מהם
הקווים האדומים של הארגון
ואיפה אנחנו מוכנים להתפשר.
אנו מאמינים כי גם אם יש
חובה להנציח את חללי הטרור
ופעולות איבה במקום אחד
ותחת אותו הגג עם חללי
מערכות ישראל ,צריך בד
בבד לשמור על בידול בין

מאמין כי כוחו יעמוד לו ,וכי אם
כל הגורמים יתעלמו מאיתנו
 הנושא יחלוף .אנחנו נחושיםולא מוכנים לוותר .כצעד אחרון,
שאותו אנחנו שומרים למקרה
שהמשא ומתן יקרוס ,פנינו
לעורך דין המתמחה בבג"צים.
אנו מכינים את העתירה ונגיש
אותה בתזמון הנכון.
אנו משוכנעים כי אנחנו צודקים
וכי מדינת ישראל שנת 2012
אינה יכולה להמשיך ולהדיר
את חללי הטרור ופעולות איבה
מהזיכרון הקולקטיבי .האתוס
הישראלי שנת  2012שונה
מאד מזה שנת  ,1948או אפילו
שנת  .1973ישראל עומדת מול
איומים שונים לחלוטין מצפון
וממזרח .החזית נמצאת היום
בעורף וברור לכולם – על אחת
כמה וכמה אחרי מלחמת לבנון
השנייה ומבצע "עופרת יצוקה"
 כי יותר ויותר אזרחים יפגעובמלחמות הבאות .כמות
הטילים המאיימת על הערים
בישראל תגרום להיפוך במצב

ומריכוזי
הערים
ממרכזי
האוכלוסייה האזרחית .אתוס
הגבורה הישראלי משנה את
פניו.
אנו רואים את חללי הטרור כמי
שנפלו במערכה המתמשכת
של עם ישראל על זכותו לחיות
בארצו ,מערכה שהינה חלק
ממערכות ישראל .אנו רואים
את חללי הטרור כחלק בלתי
נפרד מן האתוס של עם ישראל
ושל תקומת עם ישראל בארצו.
הכללתם בהיכל הנצחה לאומי
יבטא את שייכותם לאתוס
הישראלי.
חללי הטרור ופעולות האיבה
נפלו  -כולם עד האחרון
שבהם  -מיד אויב אכזר ,ששם
לו למטרה למגר את מדינת
ישראל .אין בין חללי הטרור
גם אחד אשר נפטר ממחלה,
מתאונת דרכים או חס וחלילה
מהתאבדות .כולם נפלו מיד
אויב .כולם ראויים להנצחה
ויש להם מקום בהיכל הנצחה
לאומי של מדינת ישראל.
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"כמו שמישהו החליט לחסל אותי"
למרות שחלפו כבר שלושים ושלוש שנים ,שמעון אבוגני ,אינו מצליח להשתחרר מצל הפיגוע בו
נפצע • "במהלך השנים חשבתי לא פעם ולא פעמיים שחבל שלא נהרגתי באותו פיגוע" ,הוא
אומר בגילוי לב" ,לפחות היה נמנע ממני גם הסבל הפיזי והנפשי שאני נאלץ לעבור ,אבל בעיקר
עגמת הנפש והתסכול שמלווה אותי מהתנהלות המוסד לביטוח לאומי מולי".
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את הסיוט שחווה
שאני משלם מחיר
בוקר ה 14-במאי
יקר על ההחלטה שלי
שנת  ,1979לא
להדחיק את הכל
מצליח שמעון אבוגני,
ולהמשיך בחיים כאילו
אז בן  ,24למחוק
הכל בסדר .במהלך
אירועי
מזיכרונו.
השנים הדבר רק הלך
אותו יום ,בעיר הקיט
והחמיר".
טבריה,
הצפונית
אבוגני ,אשר הוגדר
לרדוף
ממשיכים
כפצוע בינוני עד קשה,
אחריו גם שלושים
ספג עשרות רסיסים
ושלוש שנה אחרי –
בכל חלקי גופו (ידיים,
ואינם מרפים .באותו
רגליים ,ראש) ,אך עיקר
בוקר אביבי ,עשה
הפגיעה הייתה בבטן,
"להתדרדרות הפיזית ,ולהתדרדרות הנפשית יש קשר ישיר
אילוסטרציה.
צילום
לפיגוע".
שמעון אבוגני את
בקיבה ,באחת הריאות
דרכו ,מבית הוריו
ובעמוד השדרה ,שם
למקום עבודתו -
עדיין ממוקם עד עצם
היום הזה רסיס כמזכרת.
בבית המלון "שרתון פלאזה" "מה שהכי כואב לי
לאבוגני נקבעו  36אחוזי נכות
בעיר ,שם הועסק כחשמלאי .והכי מתסכל אותי
והוא נשלח (לאחר שנה ומחצה
כשהגיע לרחוב הגליל ,התפוצץ זה שהוועדות הר־
של ניתוחים וטיפולים) לשקם
בעוצמה מטען חבלה שהוטמון פואיות מקשות עליי
בפח זבל ציבורי .כתוצאה
את חייו..
החמרה
שיש
ותמיד
מהפיצוץ העז נהרגו שני
שמעון אבוגני" :הציבור הרחב
הם
הרפואי
במצב
תושבים 39 .אחרים – ובהם
מזדהה בעיקר עם הרוגי פיגועים
טוענים שהחמרה לא
שמעון אבוגני – נפצעו.
ועם המשפחות השכולות –
־
שע
לפיגוע
קשורה
"כל החיים שלי התהפכו
ואני בהחלט מבין ומקבל את
נותנים
ולא
ברתי,
באחת" ,הוא משחזר" ,מגבר
זה .לצערי הרב ,הציבור לא
מודע באמת למה שעוברים
צעיר ,נמרץ ,שכל החיים היו אחוזי נכות המגיעים
אנשים שנפצעו בפיגועי טרור
לפניו ,הפכתי לשבר כלי  -כל לי כחוק .חבל שהם
ונאלצים להתמודד לאורך
חיי נהרסו .גם כיום ,למרות לא מבינים שבשמ־
שנים  -לעיתים גם יום יום
שחלפו שלושים ושלוש שנים חה הייתי מוותר על
מאז ,אני חי עדיין
ושעה שעה  -עם הכאבים
בצילו הכל ,אם רק המצב
של אותו פיגוע .האמת היא
הפיזיים והזיכרונות מאותו
שבשנים הראשונות לאחר שלי היה מאפשר את
אירוע .את האמת? במהלך
הפיגוע ,חשבתי שאוכל לחזור זה ,הרי כבר עשיתי
השנים חשבתי לא פעם ולא
לשגרת חיים ולשים בצד את את זה בעבר"
פעמיים שחבל שלא נהרגתי
כל מה שארע .בשלב מסוים,
באותו פיגוע .לפחות היה
והוא מוסיף" :לכל אורך השנים
לאחר שראיתי שבביטוח
נמנע ממני גם הסבל הפיזי
סבלתי נפשית .הפיגוע רדף
הלאומי מונעים ממני לקבל
והנפשי שאני נאלץ לעבור,
אותי .אין לי ספק שטיפול
את מה שמגיע לי על פי חוק
אבל בעיקר עגמת הנפש
פסיכולוגי היה עוזר לי ,אבל
– פשוט ויתרתי .הודעתי להם
והתסכול והשפלות שמלווה
התביישתי ללכת .צריך לזכור
שאני לא רוצה לקבל מהם
אותי מהתנהלות והאטימות
שנות
על
מדברים
שאנחנו
כלום .שש שנים החזרתי להם
של המוסד לביטוח לאומי מולי
השבעים וביקור אצל פסיכולוג
את הקצבה ששלחו לי .הכבוד
והוועדות הרפואיות".
או פסיכיאטר היה דבר חריג
העצמי היה חשוב לי יותר
והוא מוסיף" :אני יודע שיש
מהכל".
ומאוד יוצא דופן .היום אני יודע
פצועי איבה שהצליחו במהלך

השנים להשתקם ,אבל אצלי,
לצערי ,קורה תהליך הפוך.
ככל שהשנים חולפות ,מצבי
הבריאותי רק הולך ומתדרדר,
ובשנים האחרונות חלה גם
הרעה במצבי הנפשי .אין לי
צל של ספק שגם להתדרדרות
הפיזית ,וגם להתדרדרות
הנפשית יש קשר ישיר לפיגוע
בו נפצעתי – ורופאים פרטיים
אליהם פניתי גם אישרו את זה.
הבעיה היא שבמוסד לביטוח
לאומי לא מאמינים לי ומחזיקים
בדעה שגם להחמרה הפיזית
וגם להחמרה הנפשית אין כל
קשר לפיגוע".

יודע מה לעשות

סיפור חיים לא קל יש לו לשמעון
אבוגני בן החמישים ושש.נשוי
 +2ובנו משרת בצבא.
מזה כעשור אבוגני אינו מצליח
לחזור למעגל העבודה ,למרות
תכנית
במסגרת
שעבר,
השיקום ,קורס מנעולנות" .גם
ככה אין באזור עבודה" ,הוא
ממהר להסביר" ,אז למה
שייקחו דווקא אחד עם כל כך
הרבה בעיות פיזיות"?
במהלך השנים האחרונות
מקדיש אבוגני את כל כולו
למאבק מול המוסד לביטוח
לאומי ,על מנת שיכיר
בהתדרדרות הפיזית והנפשית
שחלה אצלו במהלך השנים.
כמה וכמה פעמים הוא התייצב
בוועדות רפואיות ,ובשלב
שהביטוח
(לאחר
מסוים
הלאומי זכה בערעור על
החלטת וועדה רפואית להכיר
בהחמרה פיזית שחלה אצלו
והעניק לו אחוזי נכות גבוהים
מאלה שנקבעו לו בעבר) ,הוא
אף הגיש כמה תביעות לבית
המשפט נגד הביטוח הלאומי
וזכה במשפטים.
שמעון אבוגני" :קשה להסביר
את זה ,אבל יש לי תחושה
שמישהו בביטוח הלאומי כאילו
החליט לחסל אותי ,אחרת אני
לא יכול להבין את העמדה
הבלתי מתפשרת שלהם
ביחס אלי .השיא מבחינה זו

שמעון אבוגני" .בשמחה הייתי מוותר על הכל".

"אני יודע שיש פצו־
עי איבה שהצליחו
במהלך השנים לה־
שתקם ,אבל אצלי,
לצערי ,קורה תהליך
הפוך .ככל שהש־
נים חולפות ,מצבי
הבריאותי רק הולך
ומתדרדר ,ובשנים
האחרונות חלה גם
הרעה במצבי הנ־
פשי .אין לי צל של
ספק שגם להתדרד־
רות הפיזית ,וגם לה־
תדרדרות הנפשית
יש קשר ישיר לפיגוע
בו נפצעתי – ורופאים
פרטיים אליהם פני־
תי גם אישרו את זה"
היה ,כאשר הגשתי בקשה
להחמרה במצבי הרפואי
הוזמנתי לוועדה רפואית,
ובמקום לבחון את ההחמרה
במצבי הרפואי – כפי שדרשתי
– מצאתי את עצמי מול וועדה
רפואית שהתבקשה לבחון
את ההטבה במצבי במקום
ההחמרה במצבי .לדעתי ,יש
כאן התנכלות מכוונת של
המוסד של המוסד הביטוח
לאומי .הם היו מעדיפים שאמות

ואז הם היו נפטרים ממני אחת
ולתמיד".
והוא מוסיף" :מה שהכי כואב
לי והכי מתסכל אותי זה
שהוועדות הרפואיות מקשות
עליי ותמיד שיש החמרה במצב
הרפואי הם טוענים שהחמרה
לא קשורה לפיגוע שעברתי,
ולא נותנים אחוזי נכות המגיעים
לי כחוק .חבל שהם לא מבינים
שבשמחה הייתי מוותר על
הכל ,אם רק המצב שלי היה
מאפשר את זה ,הרי כבר
עשיתי את זה בעבר .כיום,
במבט לאחור ,יכול להיות שזו
הייתה טעות שלי .כי אחרי שש
שנים ,כשבאתי והעליתי את
ההחמרות הפיזיות והנפשיות
שלי ,באו ואמרו לי 'איפה היית
עד היום'"?
על פניו נראה כי לדברים
שמעלה שמעון אבוגני יש יותר
מביסוס ,בהסתמך ,בעיקר ,על
המסמכים השונים שהוא מציג
(ושהעביר לאחרונה לארגון
נפגעי פעולות איבה ,בתקווה
שיוכלו לעזור לו) .ולמרות זאת,
כיוון שמדובר במידע חלקי
בלבד ,קשה מאוד לשפוט עד
כמה הטענות-דרישות שלו
מעוגנות בקרקע המציאות.
ליתר דיוק – בקריטריונים
השונים שעל פיהם פועל המוסד
לביטוח לאומי.
שמעון אבוגני " :האמת היא
שאני שלב אחד לפני הרמת
ידיים .כל מה שניסיתי – לא
עזר .כמו שיש איזה חומה מולי,
שאני חובט בה שוב ושוב,
אבל לא מצליח לעבור אותה.
אין לי ברירה אחרת ,אלא רק
להלחם על מה שמגיע לי על פי
חוק .במשך  3שנים האחרונות
אני נמצא במשפט נגד הביטוח
הלאומי  ,בכל ארבעת
המשפטים שהתקיימו בית
המשפט זכיתי ובית המשפט
החזיר את התיק לוועדה
שיקבעו אחוזי נכות ,אולם
בכל פעם הוועדות הרפואיות
מתעלמות מפסק הדין של בית
המשפט וכל וועדה רושמת
מסקנות שונות ומשונות".
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"הארגון נותן לי לפחות איזה
פתח של תקווה"

אומרת מרים אבו ,אלמנתו של יעקב אבו ז"ל ,הימאי שנרצח ב 5-באוקטובר  ,85בברצלונה,
ספרד למרות שחלפו כבר עשרים ושבע שנים מאז ,מרים אבו אינה מצליחה להשתקם ,ומשוועת
לעזרה "אלמלא הילדים שלי ,הייתי כבר מיישמת את המחשבות האובדניות המתרוצצות מפעם
לפעם בראשי" ,היא אומרת בגילוי לב.

אלבום תמונות משפחת אבו  -מרים ,שירן ויעקב ז"ל.
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"כל מה שניסיתי במהלך השנים
כדי להחזיר מעט יציבות לחיי,
התפורר מהר מאוד ,כמו מגדל
קלפים ,ומשך אותי יותר ויותר
מטה .אני מתחננת ממש לעזרה,
כי אני ממש על סף התהום .אין
לי כבר כוח יותר להתמודד עם
החיים האלה .הכל כמו סוגר
עלי .עם היד על הלב :אלמלא
הילדים שלי ,הייתי כבר מזמן
המחשבות
את
מיישמת
האבדניות המתרוצצות מפעם
לפעם בראשי".
הצהרה מצמררת זו שייכת
למרים (מירי) אבו ,אלמנתו
של ימאי "צים" יעקב אבו ז"ל,
אשר נרצח ב 5-באוקטובר
שנת  1985בברצלונה ספרד
– בצוותא עם עמיתו ציון
אבו – על-ידי כוח  17של
הפתח .שני הימאים ,כך עלה
מתחקור פרשת הרצח המזעזע
 כמו כל צוות אניית "ציםקליפורניה"  -ירדו לחופשה
קצרה בברצלונה .בעת שישבו
במסעדה מקומית הם פגשו
בערבי-ישראלי ,אשר שכנע

הציפיות,
"כגודל
כך גודל האכזבה.
שוב נשארתי לבד,
רק שהפעם כבר
הייתי מטופלת בשני
ילדים ,מה עוד שנבו
כחולה
התברר
אפילפסיה .אם עד
אז היה לי קשה ,הרי
שעתה החיים שלי
הפכו בלתי נסבלים
ממש .אף בן אדם,
יהיה החזק ביותר,
לא היה כול לשאת
את שרשרת המכות
שניחתו עלי"
אותם לעלות עימו לדירה
שהייתה ממוקמת בסמוך .שם,
המתינו להם אנשי כוח  17של
הפתח ,שרצחו אותם בדם קר.
שבוע ימים נחשבו ציון ויעקב
אבו (למרות שם המשפחה

הזהה ,בין שני הגברים לא
הייתה שום קרבה משפחתית)
כנעדרים .חברת "צים" ,כמו גם
ממשלת ישראל הפכו עולמות
כדי למצוא את השניים .לבסוף,
ריח הצחנה שעלה מהדירה בה
נרצחו השניים ,עורר את חשדם
של השכנים ,והם שהזעיקו
את המשטרה שפרצה לדירה
ומצאה את הגופות.

לבד במערכה

החודשים הראשונים לאחר
הירצחו של יעקב ,היו קשים
מאוד מבחינתה של מרים אבו,
תושבת חיפה ,אז אישה צעירה
בת  21בלבד .המשפט "כל
עולמה חרב עליה" ,מתגמד
בהשוואה למה שחשה ועברה.
היא חדלה לתפקד כליל .מזון
היא כמעט ולא הכניסה לפיה.
מהר מאוד הפכה למה שהיא
עצמה מגדירה "עור ועצמות
בלבד".
היא משחזרת" :לא יכולתי
להשלים עם מותו של יעקב.

זה נראה לי לא הגיוני ולא
מציאותי .לא הצלחתי לתפקד
ממש ,ואלמלא התמיכה והסיוע
שקיבלתי מהוריי – אני בספק
אם הייתי בכלל שורדת את
התקופה הזו .צריך להבין
שיעקב היה כל העולם בשבילי,
והוא דאג לי ולבת שלנו ,שירן –
שהייתה אז בת ארבע".
בשנים הראשונות זכתה מרים
אבו לתמיכה כמעט מכל עבר –
מבני משפחתה ,מבני משפחתו
של בעלה ,וגם מצד המוסדות
אולם
הטיפוליים-שיקומיים.
ככל שנקפו השנים ,הטבעת
התומכת הלכה והתרופפה,
והיא נותרה לבד במערכה.
"הבעיות הכלכליות הפכו חלק
בלתי נפרד מחיי" ,היא מספרת,
"וככל שהזמן עבר ,הלכו וטפחו
החובות שלי".
בשלב מסוים ניסתה מרים
אבו לייצב את חייה באמצעות
קשר עם גבר שנכנס לחייה
בסערה .כתוצאה מהקשר נולד
לבני הזוג בן ,נבו שמו .למגינת
ליבה של מרים אבו ,הקשר
הזה לא החזיק מעמד זמן
רב" .כגודל הציפיות ,כך גודל
האכזבה" ,היא אומרת" ,שוב
נשארתי לבד ,רק שהפעם כבר
הייתי מטופלת בשני ילדים,
מה עוד שנבו התברר כחולה
אפילפסיה .אם עד אז היה לי
קשה ,הרי שעתה החיים שלי
הפכו בלתי נסבלים ממש .אף
בן אדם ,יהיה החזק ביותר ,לא
היה יכול לשאת את שרשרת
המכות שניחתו עלי".
עיקר תסכולה – שלא לומר
זעמה – היא מפנה כלפי
המוסד לביטוח לאומי .לדבריה,
כל ניסיונותיה לזכות בעזרה
ובתמיכה מהמוסד לביטוח
לאומי ,עלו בתוהו" .אין לי כבר
כוח להלחם במערכת" ,היא
אומרת בדמעות" ,מבטיחים
הבטחות ,מטפחים תקוות,
אבל בפועל מקשים על כל
מהלך ומהלך .אני כבר לא
מדברת על העיוות המשווע
ביחס לבתי שירן ,אשר נמשך
לאורך שנים ארוכות .איך

"אני יודעת שאצל
אחרים ,ככל שחולף
הזמן המצב הולך
ומשתפר .אצלי זה
בדיוק ההפך .ככל
שהזמן חולף ,המצב
נעשה קשה יותר
ויותר .מזה כשנה
אני מאוימת להיות
מהבית
מגורשת
בו אני מתגוררת
כיוון שלא שילמתי
שכר דירה .אלמלא
התקשר יהושע כהן
אישית לבעל הבית
והצליח לשכנע אותו
לתת לי אורכה –
כבר מזמן הייתי
ברחוב .אני משוועת
לעזרה כלשהי"
כבר
לי
"אין
להלחם
כוח
במערכת".מבטיחים
הבטחות ,מטפחים
תקוות ,אבל בפועל
מקשים על כל מהלך
ומהלך .אני כבר לא
מדברת על העיוות
המשווע ביחס לבתי
שירן ,אשר נמשך
לאורך שנים ארוכות.
איך ייתכן שכיתומה
היא לא הייתה זכאית
כנפגעת
להכרה
איבה .זה אבסורד
ממש ,ואני כמובן
שמחה שלא מכבר
המדינה הבינה את
הטעות הנוראית הזו"
ייתכן שכיתומה היא לא הייתה
זכאית להכרה כנפגעת איבה.
זה אבסורד ממש ,ואני כמובן
שמחה שלא מכבר המדינה

הבינה את הטעות הנוראית
הזו".
והיא מוסיפה" :מעולם לא הייתי
מאלה שצעקו 'מגיע לי' ,אבל
אני סבורה שזו מחובתה של
המדינה לסייע לנפגעי פעולות
הטרור .אחרי הכל ,אנחנו ,נפגעי
האיבה ,שילמנו מחיר אישי יקר
למדינה .אני תרמתי את בעלי
למדינת ישראל – לא מגיע
שמדינת ישראל תדע להעריך
את זה ותעזור לי בשעת
מצוקה? אני לא מבקשת שום
דבר מעבר למה שמגיע לי .אני
גם לא רוצה הרים וגבעת .אני
בסך הכל רוצה לחיות חיים
נורמאליים".
באחרונה פנתה מרים אבו
לקבלת עזרה מארגון נפגעי
פעולות איבה – .שם מצאתי,
מעבר לאוזן קשבת ולכתף
תומכת – גם הרבה סיוע
ממשי .יהושע כהן ,עו"ד רועי
כהן והיועצת המשפטית של
הארגון ,עו"ד הדר אהרן-מועלם,
עשו כל שרק ניתן כדי לקדם
את העניינים שלי .מעבר לכך
שקיבלתי הלוואה מהארגון ,הם
גם סייעו לי להכניס את שירן
לבית הספר למוסיקה 'רימון'.
להבדיל מכל האחרים ,ארגון
נפגעי פעולות איבה נתן ונותן לי
לפחות איזה פתח של תקווה".
והיא מוסיפה" :אני יודעת שאצל
אחרים ,ככל שחולף הזמן
המצב הולך ומשתפר .אצלי
זה בדיוק ההפך .ככל שהזמן
חולף ,המצב נעשה קשה יותר
ויותר .מזה כשנה אני מאוימת
להיות מגורשת מהבית בו אני
מתגוררת כיוון שלא שילמתי
שכר דירה .אלמלא התקשר
יהושע כהן אישית לבעל הבית
והצליח לשכנע אותו לתת
לי אורכה – כבר מזמן הייתי
ברחוב .אני משוועת לעזרה
כלשהי .לאיזה מישהו שיקל עלי
קצת את החיים הקשים האלה
שאני עוברת .אני רוצה לחיות.
אני רוצה ליהנות מהחיים ,אבל
במצב בו אני נמצאת ,זה נראה
לי כמו חלום רחוק שבחיים לא
אוכל להגשים".
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"החלטתי שאני
יותר לא אתן לזה
לגמור אותי"

המוות הפך חלק בלתי נפרד ממסלול חייו של ליפא וויס ,תושב קיבוץ עין השופט • במחנה
ההשמדה אושוויץ-בירקנאו ,הוא איבד את כל בני משפחתו הורים ,אחים ,דודים ובני דודים
• בשני פיגועי טרור ,הוא איבד את נכדו ענבל ואת בנו ינאי • "אנו מדברים על אובדננו בצורה
חופשית ,ושמחים במה שיש לנו  -במי שנשאר בחיים" ,הוא אומר.
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הרבה
"סבלתי
בסמוך לפרדס
אבידות בחיי .המב
חנה – בצומת
וות של משפחב
מחנה .80
תי בשואה ,הפך
לכל אורך השנים
להיות באר של
נמנע ליפא וויס
כאב ,אבל הגאווה
מלחשוף בתקב
שלי בילדיי ובמשב
שורת את סיפור
פחותיהם ,והסיפוק
חייו ,בו שזורים
מהשותפות שלי
האחד בתוך השני
בקיבוץ בישראל,
הרס וגבורה ,מוות
העפילה על הזיב
ולידה מחדש .גם
כרונות של אלה
הפעם הוא בחר
שאיבדתי.
שלא להתראיין.
אבל ינאי (יחד עם רעייתו אורנה) וויס" .השמחה שלנו מהולה בעצב".
הטרגדיה במוות
היחידה
הפעם
האכזרי של נכב
בה דיבר בגלוי
על מסלול החיים שעבר ועל
דתי האהובה ,ענבל ,ושל בני "אפילו אחרי ההת־
המחיר הכבד ששילם ,היה
האהוב ,ינאי ,שהיה בחלק קפה לא כעסתי על
עת שיתף פעולה עם העיתוב
הטוב של חייו ,שאהב אחרים הערבים אלא על
ובעצמו נאהב ,היה פגיעה
נאי האיטלקי ג'וליו מאוטי ,לקב
קשה הקיצונים והפנאטים
מאוד עבורי .לא יכולתי לדמיין
ראת הוצאתו לאור של הספר
לעצמי שאני אקבור את בני שרוצים להרוג אותנו
"שואה חדשה" (Guilio Meotti:
ואת נכדתי בחיי  -שאני אחיה למרות הכל .חיי שזו־
 ,)""A New Shoahהמגולל את
והם ימותו ,ושאני אתאבל רים בשנאה ,אכז־
סיפוריהם של קורבנות הטרור
האיסלאמי בארץ ומחוצה לה,
עליהם בהספדים .זה היה הרב ריות ,ופנאטיות .לפני
ומזהה רצף בין רצח היהודים
סני בשבילי ובשביל יהודית .זה מותם של ענבל וינאי
בשואה ,לבין רצח היהודים
רוקן אותנו מהסיפוק שמצאנו נהגה המשפחה לה־
בחיינו .הייתה לי משפחה
בפעולות הטרור האיסלאב
שגבב תכנס סביב השול־
דלה והיא רוסקה בצורה אכז
מי בשנים האחרונות .בספר
חן ולחגוג ימי הולדת,
רית שכזאת".
(שאגב ,מעולם לא תורגם לעב
כך ,במילים פשוטות ,סיכם ואת החגים היהודיים.
ברית) משחזר ומספר ליפא
ליפא וויס ,88 ,תושב קיבוץ עין שרנו ,סיפרנו בדיחות
וויס את שעבר עליו.
השופט ,את מסלול חייו הבב ושוחחנו על חיינו .היה
ליפא וויס נולד בדצמבר 1924
בז'דניובה ,כפר קטן בערי הקב
לתי שגרתי ,המתחיל במחנה לי הרבה נחת במ־
רפטים -המשותפים לרומניה
ההשמדה באושוויץ ,שם נספו עמדים המשפחתיים
סלובקיה והונגריה .עד פרוץ
כל בני משפחתו ,ומסתיים במב האלה .אבל כעת,
דינת ישראל ,ברציחתם של בנו
מלחמת העולם השנייה ,נהנו
־
הש
נפגשים,
כשאנו
ונכדתו  -ינאי ,בפיגוע הדמים
ליפא ובני משפחתו (אביו ,אימו,
במועדון "מייקס פלייס" בתל -מחה שלנו מהולה
שלוש אחיותיו ושלושת אחיו)
אביב ,וענבל בפיגוע התופת בעצב"
מחיים שקטים (אם כי סבלו

שריד לבני משפחתו -הוריו
הזוועה ,את היהודים החפים
מעוני) ונינוחים .פריצת הכוב
אחותו ואחיו -הצטרף יחד עם
חות הגרמניים למזרח אירופה
מפשע הולכים למותם ,כאשר
ניצולים אחרים לגרעין הכשב
(רוסיה) שינתה בתוך פרק זמן
אמונתם באלוהים שיושיעם
רה של "השומר הצעיר" שם גם
קצר את תמונת המצב.
עדיין חזקה .הפשע היחיד
פגש את יהודית.
לאחר תקופה קצרה ,באביב
שלהם היה שהם היו יהודים...
כמו רבים מניצולי השואה ,גם
 ,1944בה נכלאו יהודי האזור
אני לא רציתי שום חלק בעולם
ליפא וויס החליט לעשות דרכו
בגטו בעיר מונקאץ' נשלחה
שממנו באתי".
בתום המלחמה לארץ ישראל.
משפחתו ,יחד עם מאות משב
יחד עם שאר חברי הגרעין הוא
פחות יהודיות אחרות ,למחנה זה היה לילה נוראי
נקלט בקיבוץ כפר מסריק,
ההשמדה אושוויץ'  -במסגב
בתום המלחמה משלא מצא
ונישא ליהודית
רת מה שכונה
ברבנות בחיפה.
"הונגריש-אק ב
לימים נולדו לבני
ציון" .יום לאחר
שלושה
הזוג
שהגיעה המשב
בנים – אבנר,
פחה לאושוויץ-
ינאי וגדעון .שנים
בירקנאו ,נוכח
לאחר מכן התב
ליפא
לדעת
גרש ליפא ונישא
– אז ,בן תשע
בשנית לפנינה,
עשרה – שהוא
חברת הקיבוץ.
ואחד מבני דוב
לליפא וויס היה
דיו ,הם שנותב
שהגיע
נדמה
רו בחיים מכל
סוף סוף אל הנב
בני משפחתו.
חלה ואל השלב
ההורים ,האחים
והאחיות ,וכך תמונה שמאלית :ליפא וויס (משמאל) קובע מזוזה בספריה הציבורית ווה.
גם הדודים ,בני בזיכרון יעקב הנושאת את שמה של נכדתו ענבל ז"ל.
תקוות לחוד –
ומציאות לחוד.
הדודים ומשפב תמונה ימנית :ינאי וויס ז"ל" .ואז נפתחה הדלת".
בנ�ו
ב29-חותיהם ,נרצחו
שנת
במבר
ונשרפו בתאי
הגזים כבר ביום הראשון להב "ישבתי לכתוב את
 20011התרחש פיגוע התא�ב
דות באוטובוס "אגד" (קו )823
געתם למחנה .גורלו של ליפא ההספד שלי לענבל.
ליד בצומת מחנה  .80שלושה
הצעיר שפר עליו .כיוון שהיה אני לא זוכר שבכי־
אזרחים נהרגו ו 8-נפצעו .בין
צעיר וחסון ,ייעדו אותו
חיילי תי בלילה באושוויץ,
ההרוגים הייתה נכדתו (בתה
האס.אס לעבודת פרך במחנות
לאחר שכל משפחתי
של בנו הבכור אבנר ומריאן)
העבודה באוסטריה.
תקצר היריעה מלהכיל את כל נהרגה ,כפי שבכי־
ענבל בת ה .23-באותו ערב
עשתה ענבל ,תלמידת (מצב
הזוועה ,הסבל והאימה שהיו תי באותו לילה ...אני
טיינת) שנה שנייה במדעי המב
נחלתו של ליפא וויס במחנה לא בכיתי מאז אותו
דינה ומשאבי אנוש במכללת
ההשמדה
אושוויץ-בירקנאו ,לילה במחנות .עכשיו,
עמק יזרעאל ,את דרכה לביתה
ולאחר מכן במחנות הריב
כוז והעבודה מאוטהאוזן ,מלק אחרי הירצחה של
בזיכרון יעקב.
ובאבנזיי שבאוסטריה .מידי ענבל נכדתי בכיתי.
לימים שיחזר ליפא וויס בפני
העיתונאי האיטלקי את שעבר
יום יצאו הוא וחבריו לעבודת היא הייתה חסרה לי
עליו באותו ערב" :הטלוויזיה
הפרך באתר שהיה בשימוש כל כך .התעוררתי
ישראלית הפסיקה את שידוריה
חברת "דיינלר-בנץ",
יצרנית באמצע הלילה במ־
כדי לדווח על התקפת המחבל
רכבי המרצדס ,כדי לבנות בוב
נקרים רחבי ידיים ,שבתוכם חשבות עליה ,ואז
המתאבד .הייתי עצבני .צלב
יוצרו חלקים למטוסי קרב של החלטתי שאני יותר
צלתי לאבנר לבית .הילדים
אמרו לי שאבנר ומריאן יצאו
חיל האוויר הגרמני.
לא אתן לזה לגמור
על מנת לחכות לענבל בתחנת
לימים סיפר לעיתונאי האיטב אותי .התמקדתי בי־
האוטובוס .צלצלתי לנייד שלו
לקי" :אני איבדתי את האמו
הלילהב לדיי וחזרתי לחיים
ושאלתי אותו איפה ענבל .אני
נה שלי באלוהים באותו
שלי"
הרגילים
הבנתי שענבל על האוטובוס.
באושוויץ ,כאשר ראיתי את
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אין להעבירה לאחר
ההזמנה היא אישית ואין להעבירה לאחר
לאחר
להעבירה
בשעריואין
היא אישית
ההזמנה
כניסה מזהה
תעודה
בצירוף
הכנסת
להציגה
בשערי ויש
לכנסת
כניסה
תעודה
הכנסת בצירוף
בשערי
להציגה
ויש
לכנסת
מזהה
היתר
מהווה
ההזמנה
בצירוף
הכנסת
יגה
תעודה
בצירוף
ינאי את
יצא
מסוים
בשלב
מנת
תעודה על
מזהה הלכו
הם
מאוחר,
יותר
מזההעמים" .יש לי
ואחוות
ציאליזם
ההזמנה מהווה היתר כניסה לכנסת ויש להציגה בשערי הכנסת בצירוף תעודה מזהה
לזהות את הגופה".
הפאב על מנת להתאוורר מעט
כבוד לערבים ואני הזדהיתי עם
וש חם
בלבוש חם
להצטייד
מומלץ
להצטייד
חם היה לילה נוב
בלבוש"זה
הוסיף:
מומלץ והוא
וללות את גיסו שהגיע למב
האידיאולוגיה של הקיבוץ .אפיב
מות
להביא נשק
ראי.נשק אין
לזיכרון-יעקב כדי
נסעתי
ומצלמות קום כדי לבקרו .בדיוק באותה
לו אחרי ההתקפה לא כעסתי
ומצלמות
אין להביא
רך בכניסות לכנסת להיות עם הילדים .ישבנו אילב
שנייה פיצץ עצמו מחבל בפתח
על הערבים אלא על הקיצונים
תיערך בכניסות לכנסת
ביטחונית
לכנסת
בדיקהבכניסות
בדיקה ביטחונית תיערך
מים ,המומים
והפנאטים שרוב
מיותר
מיותרמתכת
חפצי
מ
מיותר
וציוד
מתכת
הימנעו
הבדיקה אנא
מהבאתלקיצור
חפצי מתכת וציוד מיותר
מהבאת
חפציהימנעו
מהבאתאנא
הבדיקה
לקיצור
הימנעו וציוד
מתכת
וציודאף
ובשוק.
צים להרוג אותנו

הכנסת
הכנסת הכנסת

הכנסת
הכנסת

משרדהרווחה
משרד
הביטחון
הביטחון
משרד הביטחון
משרד
הרווחה
הביטחון
משרד משרד
החברתיים
והנצחה והשרותים
והנצחה
משפחות
והנצחה
משפחות והנצחה
משפחות
והשרותיםאגף אגף
החברתיים
משפחות
אגף אגף
לאומי
המוסדלביטוח
המוסד
לביטוח לאומי

וה
המ

ם
ש
שירים
שירי
שירי
שירים
ש
לזכרם
לזכר
לזכ
רם לזכרם
א
ףג
למרות הכל .חיי

אחד לא אמר
מילה.היינו
שזורים בשנאה,
בעצב
לבד
אכזריות ,ופנאב
ב
ובכע
בותנו
טיות .לפני מותם
סינו .ההורים
של ענבל וינאי
חזרו באמצע
נהגה המשפחה
הלילה .ישבנו
להתכנס סביב
ערים עד הבוב
השולחן ולחגוג
קר ,ממתינים
ימי הולדת ,ואת
להלוויה .היה
החגים היהודיים.
סימן
גשום,
סיפרנו
שרנו,
לעצב
נוסף
בדיחות ושוחחנו
בות .פנינה,
על חיינו .היה לי
פינת הזיכרון לזכרה של ענבל וויס ,בספריה הציבורית בזיכרון יעקב
אשתי השב
הנושאת את שמה.
הרבה נחת במב
נייה ,נפטרה
עמדים המשפחב
שנה לפני זה,
תיים האלה .אבל
ואני נזקקתי
כעת ,כשאנו נפגשים ,השמחה
המקום.ינאי ,ועוד גבר ואישה
לה מאוד .ישבתי לכתוב את
שלנו מהולה בעצב .אנחנו לא
נהרגו בו במקום .עשרות אחב
ההספד שלי לענבל .אני לא
מדברים בקול רם ,אבל אנחנו
רים – נפצעו.
זוכר שבכיתי בלילה באושוויץ,
מרגישים את חסרונם של ענבל
לימים שיחזר ליפא וויס את
לאחר שכל משפחתי נהרב
וינאי .הצער מכסה על שמחתנו
גה ,כפי שבכיתי באותו לילה...
אירועי אותו יום בפני העיתונאי
כמו וילון".
אני לא בכיתי מאז אותו לילה
האיטלקי" :בבוקר התעוררתי
את סיפורו בחר ליפא ווייס
במחנות .עכשיו ,אחרי הירב
בזמן לא רגיל  ,04:40 ,והדל�ק
לסיים כך" :אני נולדתי בעב
צחה של ענבל נכדתי בכיתי.
תי את הרדיו .שמעתי שהייתה
שורים המוקדמים של המאה
היא הייתה חסרה לי כל כך.
התקפה ב'מיקס פלייס' ושיש
הקודמת והצלחתי לשרוד את
התעוררתי באמצע הלילה
שלושה הרוגים .הייתי מאוד
האימים של השנים אחרי זה.
במחשבות עליה ,ואז החלטתי
עצבני .לא ידעתי את השם של
מצאתי שמחה בחיים בקיבוץ.
שאני יותר לא אתן לזה לגמור
הפאב ,אבל ידעתי שינאי מנגן
בבית שבו חייתי במשך שישים
אותי .התמקדתי בילדיי וחזרתי
בת"א בכל ערב של יום שליב
וארבע שנים ,מדינתי עשתה
לחיים הרגילים שלי".
שי .חשבתי שהסיכויים הם נגד
התקדמות לא רגילה .אני גאה,
אסון נוסף במשפחתי ...במשך
במי שאנחנו ובמה שאני וחבב
שעתיים הכרחתי את עצמי
ערך הדו קיום
רים אחרים בקיבוץ השגנו בעב
לא להתקשר .חשבתי שאם
חלפה שנה וחצי בלבד עד
בודתנו .היום ,בגיל של  ,88אני
ינאי היה בבית ואם אתקשר
שהמוות אפף שוב את חייו של
פנסיונר והקיבוץ מטפל בכל
לפני  07:00בבוקר אני אגרום
ליפא וויס .במוצאי יום השואה
חסרוני .אהבתי לכולם  -אבנר,
לכולם להתעורר .ואז נפתחה
והגבורה שחל באותה שנה
מריאן ,אורנה ,גידי ,דורית ,וכל
הדלת .אבנר ,בני הבכור סיפר
ב 29-באפריל שנת ,2003
הילדים האחרים .אהבתי זו,
לי את הידיעה שינאי נהרג.
הגיע לעת ערב ,בנו ,ינאי ,לפאב
כמו גם זכרה של יהודית ,הם
הייתה תחושה כאילו כל עולמי
"מייקס פלייס" אשר בטיילת
מה שנותן לי את הכח להמשיך
קרס עליי".
תל-אביב .ינאי ,בן  ,46מוזיקאי
קדימה ולחיות חיים נורמאליים.
והוא הוסיף" :יהודית ואני גידב
חובב ,אשר מצא את פרנסתו
אנו מדברים על אובדננו בצורה
לנו את ילדנו על ערך דו קיום
בתחום ההייטק ,נהג להיפגש
חופשית ,אבל אנחנו שמחים
עם הערבים .הקיבוץ היה מאוד
עם חבריו בפאב בכל יום
במה שיש לנו  -במי שנשאר
שלישי בערב כדי לערוך ג'אם
בצד השמאלי של המפה הפוב
סאיישן.
ליטית .המוטו היה 'ציונות ,סוב
בחיים".

"

"
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ערב שירים לזכרם
המוסד לביטוח לאומי
וארגון נפגעי פעולות איבה
מזמינים אתכם להשתתף

של חללי מערכות ישראל
לזכרם
וחללישירים
בערב
פעולות איבה
של חללי מערכות ישראל
במעמד
פעולות
איבהריבלין
ראובן (רובי)
וחלליהכנסת
יושב-ראש
שר הביטחון אהוד ברק

במעמדהחברתיים משה כחלון
שר הרווחה והשירותים
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
מערכות ישראל
לחללי
הזיכרון
בערב יום
יתקיים
ברק
אהוד
הביטחון
שר
ווחללי פעולות איבה
כחלון
משה
החברתיים
שלישיוהשירותים
הרווחה
 , 24.04.2012ב' באייר בשעה 20:00
שר יום

"נזְּכֹור אֶת כֻּלָם"...

ְּכֹורֹור אאֶתֶתכֻּלכ
"נזְּכֹור אֶת כֻּלָם""...נז"נזְּכ
ברחבת הכנסת

האירוע יתקיים ברחבת הכנסת בערב יום הזיכרון
פעולות איבה
וחללי
ישראל
מערכות
הכנסת
לרחבת
המוזמנים
לחלליכניסת
18:15

והפסקת
לרחבת
נעילת שערי
19:45
הכנסת20:00
באייר בשעה
הכניסה ב'
,24.04.2012
ביום שלישי
כניסת הקהל
 20:00העברת טקס פתיחת אירועי יום הזכרון לחללי
מערכות ישראל -שידור ישיר מהכותל המערבי
 20:40תזמורת צה"ל -בשירי זיכרון
בתכנית:
חללי מערכות ישראל
לזכרם של
ערב
21:00
הכנסת
שירים לרחבת
המוזמנים
כניסת
18:15
הכניסהאיבה
שעריפעולות
וחללי
לרחבת הכנסת והפסקת כניסת הקהל
 19:45נעילת
טקס פתיחת אירועי יום הזכרון לחללי
העברת
20:00
סיום
22:30
מערכות ישראל -שידור ישיר מהכותל המערבי
בשירי זיכרון
תזמורת
20:40
והארגון היציג (במדינת
צה"ל-לאומי
לביטוח
המוסד
 21:00ערב שירים לזכרם של חללי מערכות ישראל
אתכם להשתתף באירוע
מזמינים
וחללי פעולות איבה
 22:30סיום

ישראל)

הרשמה מוקדמת במוקדים הבאים :
ביטוח לאומי 02-6463244 :הארגון היציג03-6884729 :
המוסד לביטוח לאומי יעמיד הסעות מרחבי הארץ למשתתפים
אשר ירשמו מראש

הקוד האתי

ארגון נפגעי פעולות איבה ,הארגון היציג ,מבקש לקבע את פעילותו בקוד אתי  -עקרונות
התנהגות וכללי מינהל תקין ,הנגזרים מערכים שביסוד קיומו ותפישת עולמו של מגזר
ההתנדבות והמלכ"רים.

זכויות והטבות נכי פעולות איבה -
המוסד לביטוח לאומי

מאת :צביקה פוזיס-שחק ,יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה ,הארגון היציג

מבוא :

ארגון נפגעי פעולות איבה –
הארגון היציג – מאחד בתוכו
שלושה סקטורים :נכים ,אלמנות
אלמנים והורים שכולים .הארגון
היינו עמותה הפועלת למען רווחת
חבריה ולצורך השגה ושמירה על
זכויותיהם .פעילותו של הארגון
מבוססת על ערכים של התנדבות,
תרומה ,עזרה הדדית ,וכל זאת
לטובת כלל חבריו.
קוד האתיקה שלהלן ,מטרתו
לנסח עקרונות פעולה ,עקרונות
התנהגות וכללי מינהל תקין,
שביסוד
מערכים
הנגזרים
קיומו ותפישת עולמו של מגזר
ההתנדבות והמלכ"רים.
קוד האתיקה מחייב את
עובדי העמותה ,את ההנהלה
והמתנדבים ,את מקבלי השירות
וכן כל אדם הקשור במישרין או
בעקיפין לפעילות הארגון.
ניסוחו של קוד אתי עבור הארגון
מבטא את הצורך בשפה אחודה
של כל חבריו המבטאת נכוחה
את יחסי הגומלין בין חבריו
זכויותיהם וחובותיהם לבין
הרשויות והוועד הנבחר חובותיו
וזכויותיו .דרך הקוד נקבע את
זהותו ,את מטרותיו ,ואת הערכים
של הארגון שלאורם יפעל

החזון :

להיות ארגון בו כל חבריו מכבדים
האחד את משנהו ופועלים ביחד
בשילוב זרועות במלוא יכולתם
לממש את המטרות שלשמן הוקם
הארגון .הארגון יבחר את הדרכים
והאמצעים שידגישו את רוחו
ועקרונותיו ,למען חבריו.

מטרות הארגון:
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מטרת הארגון היא שיפור
תנאיהם ורווחתם של כל הזכאים
לתגמול לפי חוק נ"א ובכלל
זה ,לארגן ולשפר את התנאים
הכלכליים ,הרפואיים ,החברתיים,
התרבותיים והרוחניים של חבריה
כמפורט להלן:
לאגד את נפגעי פעולות
א.
האיבה בארגון אחד אשר יהיה

א-פוליטי ועל-מפלגתי.
לשמור על זכויות חברי
ב.
הארגון ולייעץ להם בפני כל מוסד
וגוף שהם.
ללוות את חברי הארגון
ג.
בשיקומם.
לדאוג ליחס נאות מצד
ד.
הציבור והמוסדות כלפי חברי
הארגון ובני משפחותיהם.
לעודד את חברי הארגון
ה.
להתגברות על מגבלותיהם
הגופניות והנפשיות לשם הגברת
ביטחונם העצמי והתערותם בחיי
החברה.
לקיים מגע וקשר בין
ו.
חברי הארגון ולפתח בתוכם רוח
של חברות ,עזרה הדדית וכבוד
הדדי.
לעודד ולפתח פעילות
ז.
חברתית ותרבותית.
פעולה
כל
לעשות
ח.
המועילה לענייני חברי הארגון.

תודעת השירות:

הארגון
של
ייעודו
•
לפעול כדי לממש את המטרות
שלשמו הוקם ,מתוך התחשבות
במטרותיו ,רוחו והדרכים שנבחרו
על מנת ליישם מטרות אלה .יודגש
כי עובדי ומתנדבי הארגון ונותני
השירות חייבים לפעול מתוך
אחריות ,מסירות ומקצועיות
מרבית ,כפי שנדרש.
הארגון יציג באופן קבוע,
•
בצורה בולטת ובמקום מרכזי את
מטרותיו ואת הקוד האתי המחייב
אותו.

סודיות:

הארגון ישמור על סודיות המידע
של הלקוח או מקבל השירות.
הארגון לא ישתמש במידע על
הלקוח או מקבל השירות ,אלא
לצורך פעילותו עבורו ובהסכמתו
בלבד.

שיתוף מקבלי השירות:

הארגון ישתף את מקבלי
•
השירות בפעולות הננקטות
למענם ,מתוך שיקול דעת
ובהתאם למטרות הארגון.
הארגון ימסור לפונים אליו
•
פרטים על מטרותיו ,השירותים

זכאות

שהוא נותן והתנאים לקבלתם.

תרומות
גיוס
בכספים:

ושימוש

כספי התרומות שגויסו
•
הם כספי ציבור ,ועל כן יקפיד
הארגון הקפדה יתרה על השימוש
בהם ,בהתאם למטרות הארגון.
מוסדות הארגון יתנו
•
את דעתם על יחס נאות וסביר
בין הוצאות המינהל והשכר לבין
הוצאות לפעולות הארגון
הארגון יקפיד שכוונת
•
במהימנות
תוגשם
התורם
ובנאמנות בהתאם לרוח ומטרות
הארגון.

טובות הנאה:

לא יקבל עובד ארגון
•
או בעל תפקיד כלשהו בארגון
טובת הנאה כלשהי ,בין לעצמו
ובין לעמותה אחרת באופן העלול
להשפיע על פעולתו בארגון או
למענו ,מלבד זכויותיו שנקבעו
בתקנון העמותה.
עובד בארגון או בעל
•
תפקיד כלשהו בארגון יימנע
ממצב של ניגוד אינטרסים או
ממראית עין של ניגוד אינטרסים
בכל פעילות שנעשית מטעם
הארגון ,הנהלתו ,מוסדותיו או
פעילותו.

נאמנות:

כל עובד ארגון ,חבר הנהלה,
מתנדב ,או חבר בארגו,ן מתחייב
לשרת את הארגון ומטרותיו
בנאמנות ,במסירות ,ביושר,
בהגינות ובאחריות ציבורית.

20% - 29%
30% - 39%
) 30% - 34%פגועי רגליים(

עד ₪ 47,700
עד ₪ 76,200
עד ₪ 104,700

עד ₪ 7,100
עד ₪ 7,100
עד ₪ 7,100

עד ₪ 54,800
עד ₪ 83,300
עד ₪ 111,800

40% - 49%
50% - 69%
70% - 99%
100%

עד ₪ 143,300
עד ₪ 211,700
עד ₪ 236,900
עד ₪ 308,500

עד ₪ 15,300
עד ₪ 18,800
עד ₪ 22,800
עד ₪ 32,900

עד ₪ 158,600
עד ₪ 230,500
עד ₪ 259,700
עד ₪ 341,400

מענק לציוד משתחק
תשלום
רמה
877
1
1,755
2

הארגון מתחייב לא
•
לפגוע בשמן הטוב ,במוניטין ,או
בהישגים המקצועיים של עמותות
אחרות.
יש לעודד שיתוף פעולה
•
בין הארגון לעמותות וארגונים
אחרים למען מטרות משותפות
שהן לטובת חברי הארגון.
הארגון יפעל בשקיפות מלאה ויציג
לכל הגורמים עמם הוא בקשרים
 -מצג מלא של פעולותיו.

ציוד רפואי שנתי לנכים בדרגת נכות
+100%
תשלום
רמה
3,273
1
מענק ראשוני לציוד רפואי שנתי-
גילום -לנכים בדרגת נכות +100%
תשלום
רמה
34,479
1

נכות מיוחדת (+100%

מענק השתתפות בשיחות טלפון לשנת 2011
החזר שנתי
רמה
אחוזי נכות
(*) 10% - 79%
80% - 100%
 - 100%המיפלג ,פגוע  2ידיים

1
2
3

359
393
479

קטוע  2רגלים ) 100%נכות בסעיף פגימה אחד ולא סך של
מספר פגיעות מצטבר(

) + 100%פרט לעיוורים(

4

575

) + 100%עיוורים( תשלום
חודשי

5

148

תג"מ בגובה חפ"ר
אחוזי נכות

רווק

נשוי

נשוי +

10% - 39%

4,280.71

4,742.63

6,087.21

40% - 100%

5,529.25

5,936.29

7,166.53

רכישת רכב ראשון ולחידוש משק כעזר לשיקום
סכום בש"ח
אחוזי נכות
 20% – 24%עד  4,600שקלים לרכב ראשון ולחידוש
 25% – 34%עד  6,200שקלים לרכב ראשון ולחידוש
 35% – 49%עד  9,200שקלים לרכב ראשון ולחידוש

הערות

* להחלפת דירה יינתן מחצית מהסכום הנקוב
בעמודת דירה ראשונה.
* הסכומים בעמודת הסה"כ מיועדים לרוכשי
דירה ראשונה+סידור ראשון )כאלה שלא
נעזרו בסידור ראשון בעבר(
* נכים פגועי רגליים
 34% - 30%זכאים להלוואה מוגדלת
לרכישת דירה ראשונה /החלפה.

מענק ראשוני לציוד משתחק לנכים
תשלום
רמה
2,108
1
4,216
2

מענק ביגוד שנתי
תשלום
רמה
1,528
1
3,055
2
4,570
3
2,556
4
4,626
5
1,115
) 8לנכה עיוור בדרגת

אחריות כלפי עמיתים:

שקיפות ונראות:

שיעורי ההלוואות לדיור ולסידור ראשון
סה"כ
דירה ראשונה סידור ראשון

הוצאות אחזקת בית -הטבות נלוות לדיור נכה
) +100%מיוחדת(
תשלום
רמה
8,360
1
12,286
2
4,183
3
9,774
4
מענק נעליים שנתי
תשלום
רמה
762
1
1,020
2
1,525
3
184
עלות מרבית

ניכוי דמי חבר
נכים עד גיל 75
כולל
34.51
34.51
דמי חבר בארגון
---------21.44
ביטוח חיים קיבוצי*
6.90
6.90
קרן עזרה הדדית
41.41
62.85
סה"כ
12.15
12.15
ביטוח סיעודי**
53.56
75
סה"כ
**ביטוח סיעודי  :נכים מבוטחים
*ביטוח חיים :חברי הארגון עד גיל 75
וחברי הארגון הזכאים בביטוח
מבוטחים בביטוח חיים בחברת הביטוח
סיעודי בחברת הביטוח "כלל".
"כלל" ,פרמיות הביטוח  ₪ 43עבור נכים.
לבירורים ,ניתן לפנות לסוכנות
סכומי הביטוח למקרי פטירה:
הביטוח אלדד הר זיו בטל'1599- :
נפטרים עד גיל  -75כ. ₪ 150,000-
.500-655
הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן,
שפורסם ).11962 (15.12.2011
דוא"לeldadins@orange.net.il :
משפחות :פרמיית הביטוח הינה ,₪ 21.44
קבלת  ₪75,000עבור המוטב למקרה פטירה
עד גיל .75
לבירורים ולהגשת תביעות יש לפנות למשרדי
הארגון.
נכים מעל גיל 75

דמי קירור לנכים
תשלום
רמה
508
1
1,015
2
3,403
3
1,560
4

רמה
1
2
3
4

דמי חימום לנכים
רמה
תשלום
5
918
6
967
7
1,208
1,932

תשלום
2,417
6,642
8,309
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זכויות והטבות נכי פעולות איבה -המוסד לביטוח לאומי
גמול פרישה מוקדמת )מ –  35%ומעלה(
יקבל סך
פרש בגיל
2,870.71
50 – 59
60
61
62
63
64

2,296
2,009
1,722
1,140
574

5,700
5,700
1,400
1,400
106,600

ד .קיום השכלה גבוהה  /הכשרה
מקצועית
נשוי+
רווק  /נשוי
אחוזי נכות
3,490.37
2,382.75
10% - 18%
4,957.58
3,480.37
19% - 39%
6,933.29
4,957.58
40% - 100%

עד 59%

תגמול נצרך
ללא ילדים
7,326.60

עם ילדים
8,140.67

עד – 100%

8,086.92

8,900.99

+ 100%

9,455.49

10,269.56

מ 60%-ומעלה על כל תוספת באחוז הנכות
תינתן תוספת ,הנתונים מעודכנים לחודש
אוגוסט 2010

חוסר פרנסה
רווק  /נשוי
אחוזי נכות
2,382.75
10% - 18%
3,480.37
19% - 39%
4,957.58
40% - 100%

נשוי+
3,480.37
4,957.58
6,425.64

ביסוס והשלמת שיקום ראשון וחידוש משק
רכב בסיסי
)מונית ,מסחרית ,משאית(

אחוזי נכות
10% - 19%
20% - 24%
25% – 34%
35% - 49%
50% - 69%
70% - 100%

סכום בש"ח
עד 4,600
עד 6,200
עד 11,300
)למוניות בלבד עד (14,500
עד 14,000
)למוניות בלבד עד (14,500

עד 19,500
עד 25,000

 .1משקולת= ₪ 69.68

מענק מעלית לנכים
תשלום 54
מענק לתחילת שנת הלימודים-
לנכים המתקיימים מתגמולי
קיום

תשלום 281

אחוזי נכות

אחוזי נכות

תשלום

20% – 24%
25% – 34%
35% – 49%
50% – 69%
70% – 99%
100% – +100%

16,000
25,700
50,200
101,000
122,200
152,400

ניידות – דמי נסיעה

ניידות – רכב מדינה
סכום
רמה
4,240
1
5,204
2
 3עיוור המחזיק ברכב 2,353
מדינה

תעריפי מענק נישואין נכון לשנת 2011
שיעור המענק בש"ח

1,943
10% - 19%
8,729
20% - 49%
17,458
50% - 69%
21,826
70% - 99%
26,192
100%
תעריפי מענק נישואין ומענק לסידור ראשוני
נכון לשנת 2011
) + 100%למעט קוואדרופלגים( 29,481
) + 100%קוואדרופלגים( 36,952
החזר מס קניה לפריטים אישיים
נכים  10% - 19%ומשפחות חד הוריות
נכים באוכלוסיה זו אשר נישאו לראשונה לאחר
 1/4/87וכן משפחות חד-הוריות ,זכאים להחזר
מס קניה עבור  4פריטים בלבד ,באופן חד פעמי
כמפורט להלן:
מכונת כביסה
מקרר חשמלי
856
1,551
טלוויזיה צבעונית
תנור אפיה
990
1,055

רמה
1
2
3

סכום
253
352
286

תגמול טיפול רפואי )תס"ר(
נשוי +
רווק  /נשוי
תקנה
4,957.58

 14א 1
 15כפוף
ל–  14א 1
 14א 4
השלמה

6,425.64

3,718.18
2,478.79

3,215.11

נכות של 35% - 49%
נכות של 50% - 89%
נכות של 50% - 89%
נכות של 90% - 100%

סיוע לכיסוי חובות
רמה
10%-49%
100%50%

תשלום
35,400
53,700

1
2
3

734
1,182
1,773

10%
15%
19%
20%
30%
40%
50%

60%
70%
80%
90%
100%
+100%

380.16
570.24
722.30
760.32
1,140.48
1,520.64
1,900.08
 1%נכות= ₪ 38.016

2,280.96
2,661.12
3,041.28
3,421.44
3,801.60
5,322.24

88
10

2
3
4

רמה

סכום

רמה

ב5+
ב15+
ג5+

1,144.50
1,253.50
1,503.88

ד30+
ד40+
ד25+
)עיוורים(

פגוע גפיים תחתונות
פגוע גפיים תחתונות
בכל סוגי הפגימות
בכל סוגי הפגימות

עד 29,300
עד 88,000
עד 58,700
עד 107,900

ב .החלפת דיור – נכה המתגורר בדירה בקומה גבוהה עוד טרם נכותו ומחליף דירה
לקומה נמוכה )עד קומה ב' עם מעלית(
פגוע גפיים תחתונות
פגוע לב או ריאות
בכל סוגי הפגימות

עד 58,700
עד 58,700
עד 58,700

 30%ומעלה(
972
ללונה פארק צהרון
קייטנה
בתל-אביב ,לפארק המים "א
היתר נעשתה פניה
בין 674
315
1,394
972

למוזיאון תל-אביב לאומנויות וכן למוזיאון ירושלים.

אחר המעניק
או הנחה".
בין היתר יצ
למנכ"ל ול
מוזיאון תל-א
מרדכי עומר
המים "אשק
הנהלת הלונ
ואל מנכ"ל מ
ס .סניידר.

הנחה
הארגו
סילימור ע"ש ציקי בהט ז"ל בע"מ
נציגויות בלעדיות

ניידות – רכב רפואי
2,266.60
2,440.96
2,644.82

שירותים סוציאליים -תשלומים
לשירותים סוציאליים לנכים
תשלום
רמה
19,200
1
63,900
2

השתתפות בהוצאות נסיעה
מענק להתאמת דירה למגבלותיו של נכה מטעמים רפואיים
לעיוורים 8לחוק
וללימודים סעיף
מסתמכת על
מנכ"ל הארגון ,עו"ד רועי כהן ,לעבודה
17,100
שינויים להתאמת דירתו של נכה או דירת
שזכויותיהם וזכאותם של
הקובעת
פנה
הארגון
וועד
בקשת
20%-49%על פי
תשלום 1,713
במכתבים אל26,800
הוריו שהוא מתגורר בה עמם
 50%ומעלה או נכה 35%
נכי פעולות איבה הושווה לזכויות
מוסדות תרבות וכן
תחתונות
גפיים
פגוע
לנכיםהמשתמע
דירהעל כך
ברכישתצה"ל,
לרשת הגנים הלאומיים ושמורות סיועוזכאות נכי
שינויים להתאמת דירת הוריו של נכה
מכך) +.נכות
26,800להכליל את 100%
מיוחדת( אומר ,בין
הסעיף בחוק
 +100%הטבע ,בדרישה
משותק לביקורים בבית הוריו
תשלוםבן משפחה
היתר" :דין נפצע או
ההסדר (במתן הנחה בעת רכישת רמה
26,800
מיוחדת
+
100%
שכירות
שינויים להתאמת דירה בתנאי
 1,668,400והתקנות
כרטיס כניסה) הקיים עם נכי צה"ל  1כדין נכה לפי חוק הנכים
דירה
החזרת
עבור נכה משותק ו/או
1,401,500כמשמעתו
גם על חברי ארגון נפגעי פעולות  2לפיו או בן משפחה
מושכרת לקדמותה
בחוק לפי חוק משפחות החיילים
איבה.
102,800
 +100%מיוחדת
התקנת מעלון
מנכ"ל הארגוןאימון שעות
לעיווריםחקיקה
הקראהלעניין כל
והתקנות לפיו
בקשתו זו של
תשלום 21

• ביצוע פרוייקטים •
סכום

חדשות חדשות חדשות חדשות

מענק שנתי לציוד ביתי או
נפגעי איבה בפניה אל מוסדות בידור ,ת
ארגון
השתתפות ברכישת  4מוצאי חשמל
לנכים
לרשות הגנים הלאומיים ושמורות הטב
השתתפות בצהרונים וקייטנות-
תשלום
רמה
איבה ,כמו לנכי צה
674העניקו
לנפגעימדרגת נכות
הנחה נכים ) PTSD
לילדי
1

השתתפות בהוצאות טלפון לנכים
התקנת טלפון
העתקת טלפון

רמה

תשלום

תגמולים

מענקי דיור לנכים
א .מחוסר דיור – הרוכש דירה ראשונה בקומה נמוכה )עד קומה ב' עם מעלית(

נכות מ  35% -ומעלה
נכות מ  60% -ומעלה
נכות של 90% - 100%
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סכום
278.77
418.08
557.44
696.68
836.16

שעת ליווי בחישוב חודשי 450.00

הטבות נלוות לדיור ) +100%מיוחדת(
ביטוח שנתי למעלית /מעלון
שער חשמלי
דוד שמש
קולטים
הלוואה לשיפוצים

עזרת הזולת  -משקולות
מס מש'
אחוזי נכות
04
40% - 49%
06
50% - 59%
08
60% - 69%
10
70% - 79%
12
80% - 100%

הלוואות לשיקום עצמאי  /כלכלי ראשון

מענק חג – לנכים המקבלים תגמולי
קיום
תשלום
רמה
293
1
587
2

מענקים מיוחדים לנכים

מענק לידה לנכה )אישה( חד
הורית ) 50%נכות ומעלה(
תשלום 5,709

מחזקים את ידי נפגעי
פעולות האיבה בהרבה
כח ותקוה

חברי ארגון
יזכו להנחה ב
הצגת תעוד
פעולות איב
היא לחבר ה
ולא לנלווים
עומדת גם
כרטיסי כניס
משרדי הכר
אביב ,המפיץ
לוועדים ,ל
השונים.

טל ,04-8465846 :פקס04-8765849 :
אתרwww.silimor.co.il :
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זכויות והטבות הורים שכולים
ארגון נפגעי פעולות איבה  -הארגון היציג רואה בפרסום המידע על זכויות והטבות להורים השכולים חשיבות רבה,
המידע המצורף בזאת הינו בנקודות ומבטא את הזכות הקיימת למשפחות השכולות למתן מענה ,הסבר והכוונה
למימוש הזכויות וההטבות ניתן לפנות לעובד/ת השיקום במוסד לביטוח לאומי.
תגמול חודשי

• גובה התגמול חודשי המרבי לזוג הורים
הוא  .₪ 5,607שיעור התגמול להורה
בודד הוא  80%מהתגמול לזוג הורים
(גובה התגמול מעודכן ליוני .)2006

• תוספת תשלום להורה שכול המתקיים
מתגמולים בלבד החל משנת השכול
השנייה ,זכאי הורה שהוכר לזכויות
מלאות (תגמול והטבות) ,ואשר הצהיר
כי אין לו הכנסה מכל מקור שהוא
(למעט קצבאות פטורות) ,לתוספת
חודשית בנוסף לתגמול החודשי .הכנסה
של עוד  ₪ 500לזוג הורים ועד ₪ 400
להורה בודד לא יחשבו כהכנסה לעניין
זה .גובה התוספת  ₪ 1,051לזוג
הורים ו–  ₪ 852להורה בודד( .נכון
ליוני )2006
• גילום הטבות :מס קנייה ,תרופות,
אגרת רכב (רישוי) ודמי ניידות

הנצחת החלל

• הקמת מצבה אזרחית וכיתוב אישי
• מימון הגעה לארץ/לחו"ל לאזכרה
שנתית של החלל
• השתתפות בהוצאות אבל ואזכרה
שנתית (אוטובוס)
• מענק והלוואה להנצחת החלל
• השתתפות בהוצאות לרכישת חלקת
קבר והקמת מצבה לנכה איבה
שנפטר עקב נכותו
• הסעות לבתי קברות
• השתתפות במימון הוצאות לרכישת
חלקת קבר והקמת מצבה להורי
החלל
• הנצחה ממלכתית

שירותי טיפול ,ייעוץ והדרכה

• טיפול ישיר באמצעות העובדים
הסוציאליים
• קבוצות תמיכה
• טיפול פסיכולוגי באמצעות מטפלים
חיצוניים להורים ולאחים

שיקום כלכלי בעסק
בתעסוקה ובלימודים

עצמאי,

• סיוע בשיקום כלכלי בעסק עצמאי
• קיימת זכות ערעור בנושא שיקום
כלכלי עצמאי
• סיוע לרכישת רכב לשיקום כלכלי
• מימון קורס הכשרה מקצועית ולימודים
אקדמאיים
• עבודה שכירה מניעת פיטורין ,ניתן
לקבל סיוע במניעת פיטורין ,סיוע
בהשמה בעבודה

הטבות כלליות

• מענק הבראה לאחר האסון וקצובת
הבראה –  8ימי הבראה לפי תעריף

אוזן קשבת
מכון לטיפול בבעיות שמיעה

המשולם לעובדי מדינה
• החזר דמי התקנת  /העתקת טלפון
ודמי שימוש בו החזר חד פעמי של
 50%מההוצאה עבור התקנת או
העתקת מכשיר טלפון עד לגובה סכום
המרבי שנקבע לאחר הצגת חשבונית
מס  /קבלה

סיוע למטרות דיור

• השתתפות במימון רכישת או החלפת
דירה ראשונה ושכר דירה
• קיימת זכות ערעור בנושא דיור
• סיוע בהלוואה לכיסוי חוב משכנתא
מעיק לדירת מגורים
• סיוע במימון שיפוצים ובהתקנת מעלון
או מעלית בדירת מגורים

סיוע בנושא רכב לשימוש אישי

• סיוע ברכישת או בהחלפת מכונית
פרטית – יינתן להורה בעל רישיון
נהיגה בר תוקף ,הסיוע יינתן בהלוואה
ובמענק אחת ל –  4שנים
• סיוע ברכישת או בהחלפת קלנועית
• השתתפות במימון שיעורי נהיגה
• שיעורי נהיגה :הורים חסרי רישיון
נהיגה הלומדים נהיגה ,זכאים למענק
של עד  ₪ 1,300שקל כנגד קבלה.

סיוע לרכישת רכב

החלפת רכב

לנפכעי פעולות האיבה ,חזקו ואמצו!

בפניכם מידע כללי על הטבות וזכויות לאלמנים/ות נפגעי פעולות איבה .בהוראות חלים לעתים שינויים ,לכן
לקבלת מידע נוסף ומעודכן ולקבלת ייעוץ ,יש לפנות לארגון נפגעי פעולות איבה ו  /או למוסד לביטוח לאומי.
הנצחה

הטבות בנושאים רפואיים

• דמי ביטוח בריאות ממלכתי
• נסיעות לטיפול רפואי
• השתתפות במימון :תרופות ,התייעצות
רפואית ונעליים אורתופדיות
• ניתוח פרטי
• מכשירים רפואיים ,מנוי חודשי לשירות
חירום רפואי לחולי לב ,לחצן מצוקה
• החלמה לאחר אשפוז
• טיפולי שיניים בגובה  50%מההוצאה
בפועל ,רפואה משלימה ופוריות
• סופגנים למבוגרים
• עדשות מיוחדות למשקפי – ראייה
ועדשות מגע ,עדשות טלסקופיות
ועדשות מיקרוסקופיות

דיור מוגן ,בית אבות לסיעודיים
ולתשושים ,עזרה בידי הזולת

• תשלום לבית אבות/דיור מוגן/מוסד
סיעודי
• עזרה בידי הזולת עקב מגבלה רפואית

סיוע במצוקה כלכלית

• סיוע לכיסוי חובות שנוצרו כתוצאה
ישירה מנפילת הבן/ת ,הגשת הסיוע
עד  3שנים מיום נפילת החלל
• סיוע חריג לצרכים מיוחדים – סיוע
מיוחד שאיננו כלול במסגרת החוק

• הורים בעלי רישיון נהיגה בר תוקף,
הטבות להורים עבור האחים
יהיו זכאים למענק ו/או להלוואה
• מענק שכר לימודים לתלמידי ז'– י"ב
כהשתתפות ברכישת רכב חדש או
ישולם מידי שנה בתגמולי חודש
להחלפת רכב לשימושם האישי,
		
אוגוסט
בתנאי שלא קיבלו סיוע לרכישת
• הלוואות למימון אירועים משפחתיים-
קלנועית ב 4 -השנים.
בר  /בת מצווה ונישואיי בן  /בת
• הזכאות לסיוע להחלפת הרכב הינה
• מענק להולדת ילד
לאחת ל –  4שנים ( 48חודשים)
• השתתפות במימון שיעורי עזר לכיתות
• הסכומים מעודכנים נכון לתאריך
א' – י"ב
1/1/12
• לרכישת רכב ראשון יינתן מענק בסך • השתתפות במימון לימודים על–
תיכוניים ובלימודים אקדמאיים עבור
 ₪ 44,910והלוואה בגובה ₪ 25,810
אחים עד גיל 30
• להחלפת רכב לאחר  4שנים יינתן
מענק בסך  ₪ 36,930והלוואה בגובה
₪ 18,930
• להחלפת רכב לאחר שש שנים ואילך
יינתן מענק בסך  ₪ 44,910והלוואה
בגובה ₪ 18,930
• לצורך מימוש הזכאות לקבלת סיוע
לרכישת רכב :למלא טופס בקשה,
לצרף רישיון נהיגה בתוקף ,לצרף
צילום הזמנת רכב חדש על שם
ההורה ,בעת החלפת הרכב יש
לצרף את צילום רישיון הרכב
האחרון שלרכישתו ניתן הסיוע בעבר
• לצרף צילום של רישיון הרכב החדש
שנרכש תוך  60יום ממועד קבלת
הסיוע

זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות איבה

הטבות המוענקות על ידי רשויות
אחרות
• פטור מתשלום אגרת טלוויזיה ,רישום
משכנתא ,רישום ירושה
• הנחה בתשלום ארנונה ומס רכישה
בהעברת מקרקעין (טאבו)
• פטור מתשלום דמי הסכמה בהעברת
מקרקעין

מידע נוסף

ככלל בקשה לקבלת ההטבות בצירוף
חשבונית מס/קבלה תוגש בסמוך
להוצאה ולא יאוחר משנה ממועד
ההוצאה ,לא ניתן לקבל החזרים
רטרואקטיביים לתקופה של שנה מיום
ההוצאה

שדרות בן מימון ,6ירושלים 92261
טל02-5666640 ,02-5664793 ,02-5634879 :
פקס02-5669193:

או למבחן אמיר:

קיימת זכאות למענק חד פעמי בגובה 7,350
 ₪בעבור הנצחה פרטית של החלל ולהלוואה
חד פעמית של עד .₪ 6,200

אלמן/ה זכאי/ת להחזר שכ"ל להכנה למבחן
פסיכומטרי או למבחן אמיר ,הסיוע הינו חד
פעמי עד סך  .₪ 4,000יש להגיש לעובד/ת
הרווחה קבלה מקורית על תשלום הקורס
והצהרה אם גוף אחר משתתף בשכר הלימוד.

זיכוי מס על הוצאות להנצחה

השתתפות בתשלום שכר דירה

מענק והלוואה להנצחת החלל

לפי פקודת מס הכנסה" :אדם שבשנת מס
פלונית החל משנת המס  1971הוציא סכומים
להנצחת זכרו של בן משפחתו שהנו חלל
שנספה במערכה ,יזוכה מהמס שהוא חייב בו
באותה שנה ב– 30%מהסכומים שהוצאו".
לעניין זה :חלל שנספה :בן משפחה ,בן זוג ,בן,
נכד ,אח ,הורה ,גיס ,חתן.

מימון הגעה לארץ לאזכרה שנתית

אלמן/ה ויתום/ה המתגוררים בחו"ל זכאים
אחת לשנה לקבל מימון בסמוך ליום האזכרה
השנתית או בסמוך ליום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ופעולות האיבה ,כדי לפקוד
את קבר יקירם בארץ .המימון כולל :תשלום
כרטיס טיסה הלוך ושוב ,ושהייה בבית מלון
בארץ עד שבעה ( )7ימים.

חלקת קבר והקמת מצבה לאלמן/ה

אלמן/ה זכאי/ת ל–  ₪ 4,400בעבור רכישת
חלקת קבר ו–  ₪ 3,750בעבור הקמת מצבה.

לימודים – שיקום תעסוקתי לאלמן/ה

אלמן/ה ללא מקצוע ,השכלה או התאמה
תעסוקתית ,שאינם עובדים ואין להם הכנסה
מלבד תגמולים ,יכולים לקבל הלוואה לקבלת
עסק או לביסוס עסק קיים שבבעלותם או
כניסה לשותפות בעסק שיהווה בעבורו/ה
מקור פרנסה .עליהם לפנות לעובד הרווחה
לבירור הזכאות ולהגיש תכנית עסק מתאימה
לכישוריה ,בטרם תתחיל בהליך מחייב.

להקמת עסק עצמאי

הלוואה של עד  ₪ 86,500לשיקום ראשון
הלוואה של עד  ₪ 19,000לביסוס עסק
יש לפנות בנושא לעובד/ת הרווחה קביעת
הזכאות לסכום הסיוע ידונו בוועדה לשיקום
כלכלי עצמאי.

לימודים והכשרה מקצועית

אלמן/ה ללא מקצוע או השכלה ולא הכנסה
מעבר לתגמוליה זכאי/ת למימון לימודים או
הכשרה מקצועית לצורך שיקומה התעסוקתי.
הסיוע הינו חד פעמי בסכום המקובל עד לקבלת
תעודה מקצועית או תואר ראשון .יש להגיש
לעובד/ת הרווחה אישור קבלה ללימודים ,גובה
שכ"ל והצהרה אם גוף אחר משתתף בשכר
הלימוד.

שכר לימוד במכינה קדם אקדמאית

אלמן/ה זכאית לסיוע חד פעמי במימון מכינה
קדם אקדמאית .לשם כך יש להגיש :אישור
הרשמה למכינה וקבלות על התשלום .הצהרה
אם גוף אחר משתתף בשכר הלימוד .אלמן/ה
במעמד חיילת משוחררת פתורה מתשלום
למכינה.

שכ"ל בקורס הכנה לבחינות פסיכומטריות

אלמן/ה ,שיתומיהם עד גיל  30מתגוררים עמם,
זכאי/ת לסיוע בשכר דירה עד  650$לחודש,
בתנאי ששכר הדירה אינו עולה על .845$
סידור ראשון – הלוואה עד .₪ 20,000

הטבות כללית
אירוע משפחתי

הסיוע לאלמן/ה הוא חד פעמי בעבור כל אחד
מילדי החלל .בר/בת מצווה :אלמן/ה זכאי/ת
להלוואה עד סך  .₪ 3,100נישואי יתום :אלמן/ה
זכאי/ת למענק בסך של  ₪ 7,500ולהלוואה
בסך .₪ 7,600

הלוואה לכל מטרה

אלמן/ה זכאי/ת לקבל הלוואה לכל מטרה
אחת לשלוש שנים בסך .₪ 6,000

פטור מאגרת טלוויזיה ורדיו

אלמן/ה פטור/ה מתשלום אגרת טלוויזיה ורדיו,
ביטוח לאומי משלם לרשות השידור ,השולחת
בתחילת כל שנה הודעה על פטור לכתובת
האלמן/ה.

סיוע בדיור
סיוע חד פעמי יינתן לאחד ממטרות הדיור:
רכישת דירה ראשונה או החלפתה או החזר
משכנתא וכן לשיפוץ הדירה .יש לפנות עוד
בשלב התכנון לאחראי/ת דיור בסניף הביטוח
הרלוונטי כדי לקבל הסבר מלא ומעודכן
בהדרכה באשר לזכאות הסיוע.

לרכישת דירה ראשונה

מענק :אלמן/ה מחוסר/ת דיור שאין ולא היה
בבעלותו/ה דירה ,ויש לו/ה עד  3יתומים
זכאי/ת לקבל מענק של עד .₪ 177,500
אלמן/ה מחוסר/ת דיור במצב שצוין לעיל ויותר
מ –  3יתומים ילדי החלל שטרם מילאו להם
 30ואינם נשואים או מתגוררים עימו/ה זכאי/ת
לתוספת מענק של עד  ₪ 13,400לכל יתום
נוסף .אלמן/ה ללא ילד מהחלל זכאי/ת למענק
של עד  .₪ 55,800הלוואה :לאלמן/ה קיימת
זכאות של עד .₪ 226,500

החלפת דירה

הלוואה :אלמן/ה שלא קיבל/ה סיוע לרכישת
דירה או לכיסוי משכנתה ,יכול/ה להסתייע
בהלוואה של עד  .₪ 113,250הסיוע המרבי
להחלפת דירה לא יעלה על הפער בין מחיר
הדירה הנמכרת למחיר הדירה הנרכשת,
כנקוב בחוזי המכירה והרכישה .מענק:
אלמן/ה שילדיהם היתומים מתחת לגיל ,30
אינם נשואים ,ולא נעזר/ה בסיוע לרכישת
דירה או לכיסוי משכנתה–זכאי/ת למענק של
עד  ₪ 145,000ממנו ינוכו  20%מהמחיר
שקיבל/ה ממכירת הדירה .אלמן/ה ללא ילד

מחלל ,או אלמן/ה שילדיהם היתומים מעל גיל
 ,30ולא קיבל/ה סיוע לאחת ממטרות הדיור-
זכאי/ת למענק של עד  ₪ 55,800בניכוי 20%
מסכום מכירת הדירה או חלקה בדירה.

כיסוי משכנתה

לכיסוי משכנתה שניטלה בטרם הכרה
כאלמן/ה ,יינתן סיוע בכפוף לכללים המפורטים
בהוראות האגף.

שיפוץ דירה

אלמן/ה זכאי/ת להלוואה של עד ₪ 48,000
לשיפוץ הדירה או להרחבתה .למענק של עד
 ₪ 22,300זכאות במידה ולא קיבל/ה בעבר
מענק לאחת ממטרות הדיור שפורטו לעיל.

שכר דירה

יש לפנות לאחראית דיור לבירור הזכאות:
לאלמן/ה מחוסר/ת דיור ,שהילדים הם ילדי
החלל וטרם מלאו להם  30שנה והמתגוררים
עמם יינתן שכר דירה בשנה הראשונה
והשנייה להתאלמנות .לאלמן/ה הורה לילדי
החלל המחליף/ה דירה ,והמתגורר/ת בדירה
מושכרת עד למועד כניסתה לדירה הנרכשת,
יינתן סיוע בשכר דירה התלוי במצבה הכלכלי
ובגיל הילדים .מתן הסיוע כרוך בהשתתפות
עצמית .לאלמן/ה השוכר/ת דירה ומשכיר/ה
את דירתו/ה שבבעלותו/ה ,מפאת גיל או מצב
רפואי או מסיבה אישית מיוחדת ,והמתקשה
מפאת הכנסותיו/ה לממן הפער בין הדירה
המושכרת לדירה הנשכרת ,אפשר להציע
השלמה לדמי שכירות .לאלמן/ה המתעתד/ת
לעזוב קיבוץ ,ואין בבעלותו/ה דירה ,קיימת
אפשרות לסיוע במימון שכר דירה לתקופה
מוגבלת בזמן .לאלמן/ה הנאלץ/ת לעזוב בית
באזור סיכון ביטחוני גבוה ולכן אינו/ה יכול/ה
להשכירו או למכרו ,יינתן סיוע בשכר דירה.

סיוע להתארגנות בדירה

אלמן/ה זכאי/ת להלוואה חד-פעמית של עד
.₪ 20,000

רכב אישי או לשיקום כלכלי
ביטוח רכב (חובה ומקיף)

אלמן/ה זכאי/ת למענק בעבור ביטוח חובה
ומקיף לרכב .המענק מצורף לתגמול בחודש
ינואר ומותנה בהגשת חידוש אגרת רישיון
(טסט) לרכב על שמו/ה בשנה שחלפה .גובה
המענק לשנת  2011הוא .₪ 4,509

אגרת רישיון רכב (טסט)

אלמן/ה זכאי/ת להחזר אגרת רישיון לרכב
בבעלותו/ה ,עד סך  .₪ 1,470יש לשלוח
לעובד/ת הרווחה צילום של האגרה ששולמה.

מענק והלוואה לרכישת רכב

אלמן/ה זכאית למענק והלוואה לרכישת רכב
נוסעים מדי ארבע שנים.

אלמן/ה עם רישיון נהיגה

לרכב ראשון סיוע :מענק בסך ₪ 56,900
והלוואה עד  .₪ 74,570החלפת רכב :מענק
בסך  ₪ 44,970והלוואה עד .₪ 21,220

זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות איבה
אלמן/ה ללא רישיון נהיגה

לרכב ראשון סיוע :מענק בסך ₪ 39,830
והלוואה עד  .₪ 21,220החלפת רכב :מענק
בסך  ₪ 31,480והלוואה עד .₪ 21,220

שיעורי נהיגה לאלמנה

משקפיים לכבדי ראייה

אלמן/ה הנזקק/ת לעדשות ראייה מיוחדות
באישור מרופא או להחלפתן ,זכאי/ת לקבל
לשם כך עד  ₪ 600לשנה או עד ₪ 1,000
לשנתיים.

אלמנה זכאית להשתתפות של עד ₪ 1,700
בעבור מימון שיעורי נהיגה.

אביזרי עזר רפואיים

אלמן/ה שאין בבעלותו/ה רכב ,ולא נעזר/ה
במענק לרכישת רכב בארבע השנים
האחרונות ,יקבל דמי ניידות בסך ₪ 321
לחודש.

נסיעות לטיפול רפואי

תשלום דמי ניידות

מענק לרכישת קלנועית

אלמן/ה הזקוק/ה לקלנועית ,מפאת גיל ונכות
פיזית ,זכאי/ת אחת לארבע שנים למענק בסך
 ₪ 15,000לרכישתה ,כחלופה למענק רכישת
רכב.

רכב שיקום כלכלי

רכב ראשון :אלמן/ה המבקש/ת לרכוש רכב
מסחרי לשיקום הכלכלי ,במקום רכב אישי או
קלנועית ,זכאי/ת למענק של עד ₪ 54,000
ולהלוואה של עד  .₪ 65,00להחלפת רכב:
שיעור המענק יחושב בהתאם לשנות החזקת
הרכב .הלוואה הינה בסך .₪ 18,500

סיוע רפואי
מימון תרופות

אלמן/ה זכאי/ת להחזר תשלום על תרופות
לטיפול קבוע או ממושך .טיפול קבוע :יש
להגיש לעובד/ת הרווחה את רשימת התרופות
מרופא מטפל ,את המינון החודשי ,ולצרף דו"ח
ניפוקי תרופות מקופת החולים או קבלות
משלושת החודשים האחרונים .לאחר אישור
הבקשה ,יינתן לפונים החזר חודשי במשך שנה
שלמה .בתום שנה זו יש להגיש מחדש בקשה
לאישור החזר חודשי .לתרופה שעלותה 400
 ₪ויותר ,יש לחדש אישור של שלושה חודשים.
טיפול לא קבוע :יש לרכז הגשת קבלות בסך
 ₪ 200לפחות ולצרף מכתב מרופא מטפל.
אין החזר על תרופה שעלותה פחות מ₪ 25 -
ולא לתוסף מזון וויטמינים.

התייעצות רפואית

אלמן/ה זכאי/ת להחזר של עד  ₪ 700בשנה
על ייעוץ עם רופא מומחה בגין טיפול ממושך או
ניתוח שאינם קוסמטיים.

לחצן מצוקה

אלמן/ה זכאי/ת להחזר בסך  ₪ 333לשנה או
 ₪ 27.75לחודש בעבור מנוי ללחצן מצוקה,
וזאת בתנאים הבאים :אלמן/ה מגיל  65ומעלה.
אלמן/ה לפני גיל  65החולה במחלה כרונית .יש
להגיש אישור מרופא מומחה.

קרדיו – ביפר ומוקד לב

מימון למנוי יינתן לאלמן/ה בגין מחלת לב .יש
להגיש אישור מקרדיולוג .אלמ/ן הרוכש/ת מנוי
פרטי בחברת שח"ל או נטל"י ,זכאי/ת להנחה
בתעריפים.

נעליים אורתופדיות

אלמן/ה זכאי/ת למענק של עד ₪ 800
בשנה לרכישת נעליים אורתופדיות במכון
מיוחד ובאישור אורתופד .הזכאי/ת חייב/ת
בהשתתפות עצמית בסך  .₪ 250יש להגיש
אישור בפעם הראשונה שבה מתבקש המימון.

אלמן/ה זכאי/ת להשתתפות במימון פאה
ותותב לשד ,ומכשירי עזר נוספים כהשלמה
למימון (אם קיים) ממשרד הבריאות או מקופת
החולים.
אלמן/ה הזקוק/ה להסעה לטיפול בבית חולים
או במרפאת מומחים ,לרבות טיפול דיאליזה
וטיפול כימי או קרינתי ,זכאית להחזר הוצאות
נסיעה במונית או באמבולנס :עשר נסיעות
בחודש (חמש הלוך ושוב) .יש להגיש לעובד/ת
הרווחה :אישור מרופא מטפל על אי -היכולת
לנסוע ברכב ציבורי וקבלות מקור ,או אישור
על חלקה של קופת חולים במימון נסיעות אלה.

החלמה לאחר אשפוז

אלמן/ה לאחר אשפוז של ארבעה לילות בבית
חולים או טיפול כימי או קרינתי ,זכאי/ת להחזר
תשלום שהייה במלון עד שבוע ,לפי ₪ 325
ליום וזאת לאחר מיצוי החזר (אם ניתן) מקופת
חולים או מביטוחים משלימים .הסיוע יינתן
פעם אחת בשנה ,בתוך שישה שבועות מתום
האשפוז או הטיפול .יש להגיש אישור רפואי
וקבלה לעובד/ת שיקום.

מוצרי ספיגה

אלמן/ה הזקוק/ה למוצרי ספיגה תקבלם לבית
או לבית האבות שבו שוהים מחברת התרופות
המספקת למל"ל .ניתן להסדיר זאת בפנייה
לעובד/ת הרווחה.

טיפולי שיניים

יוארך על סמך שיקול מקצועי .אלמן/ה רשאית
לצרף לטיפול בעל או בן זוג ,בתעריף פרטני,
ותקבל הפניה מהאגף או החזר לאחר הגשת
קבלות .אלמנה ללא ילד מחלל ,זכאית לטיפול
עם ילדיה ,בתעריף פרטני ,ותקבל החזר לאחר
הגשת קבלות בלבד .לפני תחילת הטיפול ,יש
לקבל מעובד/ת סוציאלי/ת אישור למטפל,
ולחדש כל שנה אישור להמשך המימון.

ייעוץ פסיכיאטרי

אלמנה הנמצאת בטיפול נפשי ,זכאית
פעם בשנה להחזר תשלום לייעוץ עם רופא
פסיכיאטר.

דיור מוגן ,בית אבות ,עזרה לזולת
דיור מוגן

אלמן/ה העובר/ת לדיור מוגן ,הנכס אינו
בבעלותו/ה ועליהם לשלם דמי כניסה כפיקדון
זכאי/ת למענק חד-פעמי בסך .₪ 30,371
תנאי נוסף לקבלת המענק הינו קיום מחלקה
סיעודית במקום הייעודי.

אשפוז סיעודי

אלמן/ה זכאי/ת למימון אשפוז סיעודי ,בתעריף
משרד הבריאות .גובה הסיוע תלוי בהכנסות
של האלמן/ה כולל התגמול מביטוח לאומי.
התשלום יינתן לאלמן/ה כהטבה בתגמול
החודשי או יועבר ישירות לבית האבות.

מטפלת סיעודית

אלמן/ה במצב סיעודי הנשאר/ת בבית ,זכאי/ת
להשתתפות במימון מטפל/ת סיעודי/ת.
הזכאות והיקפה ייקבעו לפי "דוח תפקוד"
שימלא רופא המשפחה .יש לפנות לעובד/ת
הרווחה לקבלת טופס תפקוד.

מרכז יום לזקן

אלמן/ה שאושר להם מימון למטפלת סיעודית
בביתם ,יכול/ה להמיר חלק מהשעות לטובת
ביקורים במרכז יום לזקן .נדרש לבקש אישור
להמרה מעובד/ת הרווחה.

אלמן/ה ויתום/ה עד גיל  18זכאים להחזר
תשלום לטיפול שיניים .יש להגיש לעובד/ת
הרווחה :קבלות מקור ותוכנית טיפול .אלמן/ה
זכאי/ת להחזר של  50%ועד ₪ 15,000
בשנה .יתום זכאי להחזר של  ,50%ועד 4,000
 ₪בשנה.

העסקת עובד זר

אלמן/ה ללא הכנסה ממנה מנוכה ביטוח
בריאות זכאית לביטוח בריאות מלא והסכום
לא יופחת מתמלוגיה.

מצוקה כלכלית

ביטוח בריאות

סיוע סוציאלי -רגשי
כל מחוז מעמיד לרשות האלמנות עובדים
סוציאליים המוסמכים לתת ייעוץ ,הכוונה,
הדרכה וטיפול בנושא האובדן והשלכותיו.

קבוצות תמיכה

המוסד לביטוח לאומי מפעיל קבוצות תמיכה
המיועדות לסייע ולהקל בהסתגלות לחיים בצל
האובדן.

קשר עם מתנדבים

אלמן/ה המעוניין/ת בקשר עם מתנדב/ת
מטעם המוסד לביטוח לאומי ,מוזמן/ת לפנות
לעובד/ת סוציאלי/ת.

טיפול נפשי דרך מטפל חיצוני

אלמן/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי (אישי ,זוגי,
משפחתי) במשך שנה ועד שלוש שנים .משכו

היתר העסקת עובד זר בטיפול סיעודי הנו
באחריות יחידת סמך במשרד התעשייה
והמסחר .ניתן להיעזר במוסד לביטוח לאומי
להעברת המסמכים.

הלוואה לכיסוי חובות

אלמן/ה שנקלע/ה לחובות כתוצאה ישירה
מנפילת החלל או המתקשה להחזיר חובות
שקדמו לנפילתו ,למוסדות הקשורים בעניין
העסקי ,יוכלו לקבל הלוואה של עד 48,000
 ,₪אם הגישו בקשה בתוך שלוש שנים מיום
ההתאלמנות או מהיום שהוכר/ה לראשונה לפי
החוק.

סיוע לצרכים מיוחדים

אלמן/ה הזקוק/ה לסיוע כספי שאינו כלול בחוק
יפנו לעובד/ת הרווחה לצורך בחינת הבקשה.

הטבות מרשויות אחרות לאלמנה
וליתום
פטור מאגרת רישום ירושה

אלמן/ה ויתום/ה פטורים מתשלום אגרת
רישום ירושה ,שהותיר חלל .יש לפנות לעובד/ת
הרווחה לקבלת אישור לפטור ולהציגו לבית

המשפט .ארגון נעמ"ת מספק ללא תשלום סיוע
משפטי בהגשת הבקשה לבית המשפט.

פטור בהעברת מקרקעין

אלמן/ה וכן יתום/ה עד גיל  18זכאים לפטור
מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות
מנהל מקרקעי ישראל .יש לפנות לעובד/ת
הרווחה לקבלת אישור עבור המנהל.

פטור מאגרת משכנתה (טאבו)

אלמן/ה וליתום/ה יש פטור מאגרת רישום
משכנתה ,בלשכת רישום מקרקעין .ניתן לקבל
מעובד/ת הרווחה את אישור הפטור שיש
להגיש לבית המשפט.

הנחה ברכישת מקרקעין (טאבו)

לבירור הזכאות ולהגיש תוכנית עסק מתאימה
לכישוריו ,בטרם יתחיל בהליך מחייב .יתום/ה
שקיבל/ה סיוע לרכישת רכב שיקומי זכאי
למימון שכר לימוד בלבד.

אבחון לקות למידה

יתום/ה הלומד/ת בבית ספר יסודי ,חטיבת
ביניים או תיכון ,זכאי/ת למימון אבחון לקות
למידה בכפוף לתעריפי "ניצן" ,ועל סמך
המלצה מגורם מקצועי .יתום/ה עד גיל 21
זכאי/ת למימון אבחון לקות למידה לפי המלצה
בכתב מגורם מקצועי ,אם מומנו להם לא יותר
מארבעה אבחונים.

מימון הוראה מתקנת

יתום/ה לאחר אבחון לקות למידה ,הלומד/ת
בבית ספר יסודי ,חטיבת ביניים או תיכון,
זכאי/ת לפי ממצאי מבחן פסיכו-דידקטי
למימון הוראה מתקנת בסך  ₪ 55לשעה,
במשך שלוש שנים .במצב חריג יאושר המשך
מימון לשיעורים.

אלמן/ה ויתום/ה עד גיל  40שהתייתם לפני
הגיעו לגיל  ,21זכאים להנחה במס רכישה
(שבח מקרקעין) על דירת מגורים או על רכישת
מגרש לבניית בית מגורים .זכאות להנחה
קיימת פעמיים בלבד .יש לפנות לעובד/ת
הרווחה לקבלת אישור לשלטונות מס ההכנסה
ולהציג חוזה רכישת דירה או מגרש.

הטבות ליתומים מעל גיל 21

הנחה בארנונה

מימון טיפול נפשי

אלמן/ה זכאי/ת להנחה בארנונה על דירת
מגורים אחת .אם רשות מקומית מחייבת
בתשלום מלא ,יש לפנות לעובד/ת הרווחה.

יתום/ה זכאי/ת למימון טיפול נפשי (אישי,
זוגי) במשך שנה ועד שלוש שנים .משכו יוארך
במקרה חריג לפי שיקולי מקצועי .ליתום/ה עד
גיל  :30הסיוע יינתן באמצעות הפניה או כהחזר
כספי לאחר הגשת קבלות ובתעריפי האגף.
ליתום/ה מעל גיל  :30הסיוע יינתן באמצעות
החזר כספי בלבד ,לאחר הגשת קבלות
ובתעריפי האגף.לפני תחילת הטיפול ,יש לקבל
מעובד/ת סוציאלי/ת אישור למטפל ,ולחדש כל
שנה אישור להמשך המימון.

סיוע כספי ליתום

מענק נישואין ודיור

סיוע מכספי קרנות ועיזבונות

אלמן/ה וכן יתומים מעל גיל  21יכולים לקבל
סיוע מכספי קרנות למטרות שלא הוגדרו בחוק
או בהוראות .הסיוע מיועד בדרך כלל למימון
לימודים לתואר שני .בקשה יש להגיש לעובד/ת
הרווחה במחוז הרלוונטי.

הלוואה לשיקום כלכלי – עצמאי

יתומים שטרם להם מלאו  30שנה ,שהוכרו
כיתומים לפני גיל  ,21ולא קיבלו סיוע לשיקום
וללימודים ,זכאים להלוואה חד-פעמית של עד
 ₪ 15,500לשיקום כלכלי-עצמאי או 9,000
 ₪לביסוס עסק קיים.

מענק להקמת עסק או לרכישת רכב

יתום/ה שטרם מלאו  30שנה ,שהוכרו
כיתומים לפני גיל  ,21ולא קיבלו סיוע לשיקום
וללימודים ,זכאים למענק חד-פעמי להקמת
עסק או לרכישת רכב שיהווה מקור פרנסתו
הבלעדי ,כגון רכב להובלות או להוראת
נהיגה .על היתום/ה לפנות לעובד/ת הרווחה

יתום/ה הנישא/ת לפני הגיע לגיל  ,30זכאי/ת
למענק נישואין בסך  .₪ 112,307יתום/ה
רווק/ה הרוכש/ת דירה לפני גיל  ,30זכאי/ת
למענק דיור בשיעור  80%מסך מענק הנישואין
ואת יתרת המענק יקבל בגיל  .30יתום/ה
רווק/ה שלא רכש/ה דירה והגיע לגיל  ,30יקבל
את מלוא מענק הנישואין.

הלוואה לנישואין ולדיור

כל יתום/ה זכאי/ת להלוואה חד-פעמית בסך
 ₪ 22,500לצורך רכישת דירה או לרגל
נישואיו.

מימון לימודים

טלמדיה

מאחלת

לכל

ביטאונים

נפגעי

חג

יתום/ה לפני גיל 30

תואר ראשון :יתום/ה שלא קיבלו סיוע שיקומי,
זכאי/ת למימון לימודים לתואר ראשון או
להכשרה מקצועית .יש לפנות בנושא לעובד/ת
סוציאלי/ת .מימון מכינה :יתום/ה זכאי/ת
לפטור משכר לימודי במכינה ,הניתן באמצעות
המחלקה להכוונה לחייל במשך חמש שנים
מיום שחרורו מהצבא .אם חלפו יותר מחמש
שנים ,או נדחית בקשתו/ה ביחידה להכוונת
חיילים משוחררים ,יש לפנות לעובד/ת הרווחה.
תשלום דמי מחיה :יתום/ה הלומד/ת לפחות
 20שעות בשבוע ,בלימודי יום ,יקבל דמי מחיה
בסך  ₪ 2,200לחודש .מהסכום ינוכה תשלום
לביטוח בריאות.

יתום מעל גיל 30

יתום/ה שלא מימש/ה זכאותו/ה למימון לימודים
לתואר ראשון או לרכישת מקצוע לפני גיל 30
ומעוניין/ת בכך לאחר גיל זה ,מוזמן/ת לפנות
לעובד/ת הרווחה .ועדת חריגים במוסד לביטוח
לאומי תדון בכל בקשה.

שכר לימוד בקורס הכנה
פסיכומטרית או למבחן אמיר

יתום/ה זכאי/ת להחזר שכר לימוד במכינה
למבחן פסיכומטרי או למבחן אמיר .הסיוע הנו
חד -פעמי עד סך  .₪ 4,000יש להגיש לעובד/ת
הרווחה :קבלה מקורית על התשלום לקורס,
והצהרה אם גוף אחר משתתף בשכר הלימוד.

אבחון תעסוקתי

יתום/ה לפני גיל  30זכאי/ת לאבחון תעסוקתי
לשם בניית תוכנית להשתלבותו בעבודה יש
לפנות בנושא לעובד/ת סוציאלי/ת.

שיעורי נהיגה

יתום/ה בהגיעם לגיל  ,17זכאים למענק חד-
פעמי בסך  ₪ 1,800המיועד למימון שיעורי
נהיגה במענק המשולם בתגמולי האם/האב
האלמן/ה .יתום/ה שהתייתמו בין גיל  17ל21-
יקבלו עד  ₪ 1,800לאחר הגשת קבלות
לעובד/ת הרווחה ,ובלבד שיממש זכאותם לפני
גיל .30

הטבות ליתומים מ 2 -הורים ,החל מ-
1.08.11
יתום מ 2 -הורים בעל רישיון נהיגה -זכאי
למענק של  ₪ 56,906וזכאי להלוואה בגובה
של . ₪ 74,570
להחלפה לאחר  4שנים זכאי למענק של
 ₪ 44,970וזכאי להלוואה של . ₪ 21,220

בע"מ

פעולות

אביב

לבחינה

שמח!

האיבה

האגף לנפגעי פעולות איבה
במוסד לביטוח לאומי
מעדכן את אתר האינטרנט "לעד"
www.laad.btl.gov.il

העדכון כולל מיפוי ותיעוד של קברי החללים

קרובים ובני משפחה של חללי פעולות האיבה המעוניינים לסייע בעדכון הפרטים
מוזמנים לשלוח את הפרטים הבאים:
 .1שם פרטי ושם משפחה של החלל
 .2תאריך פטירה
 .3שם בית העלמין כולל שם הישוב
במד
 .4גוש ,אזור ,שורה ,חלקה של קבר החלל (במידה ובית העלמין אינו מחולק לגושים וחלקות ניתן להוסיף תיאור
מפורט בכתב של אזור הקבר).

 .5טלפון של איש הקשר-במידת הצורך נפנה אליכם לעזרה באיתור מיקום המצבה

הכתובת למשלוח העדכונים:
דואר אלקטרוני laad@geo-da.co.il :פקס 073-2955985 :טלפון073-2955015 :

